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Wilk i baran
Pragnieniem przymuszeni, raz do edne strugi¹
Pierwszy wilk pić był przyszedł, a baranek drugi;

Konflikt, Przemoc

Stanął po nim. Wilk: «Po co ty mi mącisz wodę?»
Baranek: «Do mnie płynie». Wilk: «Ja ci dowiodę,
Żeś przed sześciu miesięcy…» «Mam tylko pół czwarta²».
«Może, lecz two a matka na wilki zażarta». I z adł go.
Kiedy przemoc do niecnoty za ǳie,
Grzech się uświątobliwi i przyczyna zna ǳie.

¹struga — rzeczka, strumyk. [przypis edytorski]
²pół czwarta a. półczwarta (daw.) — trzy i pół. [przypis edytorski]
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Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilk-i-baran-bajki-nowe
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilk-i-baran-bajki-nowe
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/939
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

