


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ARTUR OPPMAN
.  -

Żak
Choǳę sobie, choǳę
Z garnuszkiem po mieście;
Żaczek nieboraczek
Wędru ę po kweście.

Do możnych i biednych
Pukam w imię Boże;
Kto ma dobre serce,
Ten mi dopomoże!

Ciężko to się uczyć
O głoǳie i chłoǳie,
Ależ nie brak serca
W tym naszym naroǳie.

Jeden mnie nakarmi,
Drugi mnie oǳie e,
A w głowinie żaka
Coǳień za aśnie e.

A gdy uż pokończę
Nauki na pierwsze,
We ść do akadem i
Chęci mam na szczersze.

Sławną akadem ą
Słynie ten nasz Kraków,
Ona głosi światu
O chwale Polaków.

Może też da Pan Bóg,
Że, pracu ąc pilnie,
Z żaka — profesorem
Zostanę niemylnie.

Wtedy, pamięta ąc
Przeszłość młodocianą,
Będę wspierał biednych,
Tak ak mnie wspierano.
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