


 

 

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
   

Jastrząb i sokół
Niech zważa, z kim ma sprawę, kto chce być unakiem.
Jastrząb, że się z nie ednym dobrze spotkał¹ ptakiem,

Ptak, Walka, Wróg

Chciał sokoły wo ować; śmiał się sokół lotny.
Na koniec z zuchwałości takowe markotny²,
Porwał go; a gdy ostre szpony wskroś przebodły,
Rzekł: «Daru ę cię życiem, boś dla mnie zbyt podły»³.

Szpecą sławę zwycięstwa mdłe⁴ nieprzy acioły;
Jastrzębie na przepiórki, orły na sokoły.

Honor, Siła

¹spotkać się — tu: w bezpośrednie walce. [przypis redakcy ny]
²markotny — tu: rozgniewany. [przypis redakcy ny]
³podły — lichy, marny. [przypis redakcy ny]
⁴mdły — tu: nęǳny, słaby. [przypis redakcy ny]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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