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Ukraǳiony grosik
 .    
Pewnego razu sieǳiał przy stole pewien pan z żoną i z ǳiećmi, a z nimi adł także eden
z przy aciół, który przy echał w odwieǳiny. I gdy tak sieǳiał przy stole, wybiła północ,
a gość spostrzegł, że drzwi się otwiera ą i że do poko u wchoǳi całe w bieli, blaǳiuchne
ǳiecko. Nie rozglądało się ono wcale dokoła i nic nie mówiło, lecz udało się wprost do
sąsiednie izdebki. Wkrótce potem wróciło i również cicho wyszło przeze drzwi. Na drugi
i na trzeci ǳień zdarzyło się zupełnie to samo.
Gość zǳiwiony pyta nareszcie pana domu, czy e to takie ładne ǳiecko, które podczas
wieczerzy coǳiennie choǳi do sąsiednie izdebki?
— Ależ a nie wiǳiałem żadnego ǳiecka — odparł zagadnięty — toteż nie domyślam
się nawet, do kogo mogłoby należeć.
Naza utrz, gdy się zdarzyło toż samo, gość pokazał ǳiecko przy acielowi, ten ednak
odrzekł, że ǳiecka nie wiǳi; ani matka, ani ǳieci również nic nie wiǳiały.
Wsta e tedy gość, iǳie do drzwi izdebki, uchyla się trochę i zagląda, co się tam ǳie e.
Przekonał się tedy, że ǳiecko sieǳi na ziemi i palcami szuka i grzebie w szparach podłogi;
gdy ednak spostrzegło ciekawe oczy gościa, znikło natychmiast.
Opowieǳiał przy aciołom, co wiǳiał i opisał ǳiecko ak na dokładnie . Wtedy matka,
poznawszy e, rzekła:
— Ach to mo e drogie ǳieciątko, które mi umarło cztery tygodnie temu.
Oderwali deski w podłoǳe i znaleźli grosik, który matka dała kiedyś ǳiecku dla
ubogiego. ǲiecko myślało, że lepie bęǳie sobie kupić za to cukierek, zatrzymało więc
grosik i ukryło go w szparze podłogi, a że w grobie nie miało spoko u, więc przychoǳiło
co noc szukać swego grosika.
Roǳice oddali znaleziony grosik ubogiemu i odtąd ǳiecko uż się nigdy nie pokazało.
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