


 

 

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.

IGNACY KRASICKI
   

Dąb i małe drzewka
Od wieków trwał na puszczy dąb eden wyniosły;
W cieniu ego gałęzi małe drzewka rosły.

Drzewo, Siła, Klęska,
Śmierć, Kondyc a luǳka,
Pozyc a społecznaA że w swo e postaci był nader wspaniały,

Że go doróść nie mogły, wszystkie się gniewały.
Przyszedł czas i na dęba¹ pełnić srogie losy²;
Słysząc, że mu fatalne³ zadawano ciosy,
Cieszyły się niewǳięczne. Wtem upadł dąb stary,
Połamał małe drzewka swoimi konary.

¹na dęba (daw. forma B. lp roǳ. m.) — ǳiś: na dąb. [przypis edytorski]
²pełnić srogie losy — dopełnić srogie przeznaczenie; t . przen. zakończyć życie. [przypis redakcy ny]
³fatalne — złowieszcze, złowróżbne, tu: zgubne. [przypis redakcy ny]
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