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Lichy knotek na murku w izdebce
Pokazu e mi kształty w półmroku:
Cztery ściany, dwa łóżka przy boku,
W kącie ǳiaduś swe zdrowaśki szepce.

Roǳina, Lud

Z szare miski resztki żuru chłepce
Dwo e ǳieci w drugim, trzecim roku,
A matula na wpół z drzemką w oku
Nad na młodszym, co leży w kolebce.

A gǳie o ciec?… Pracu e w fabryce,
Het za wioską… daleką ma drogę…
Musi wrócić, czeka ą na niego…

Praca, Maszyna, Krzywda

Lecz uż późno, sen klei źrenice…
Ach! a może… Panie! chroń od złego…
Tak, maszyna urwała mu nogę…

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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