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IGNACY KRASICKI
 

Kruk i lis
z Ezopa
Bywa często zwieǳionym,
Kto lubi być chwalonym.
Kruk miał w pysku ser ogromny;
Lis, niby skromny,
Przyszedł do niego i rzekł: «Miły bracie,
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię!
Cóż to za oczy!
Ich blask aż mroczy!
Czyż można dostać
Takową postać?
A pióra jakie!
Szklniące¹, jednakie.
A jeśli nie jestem w błęǳie,
Pewnie i głos śliczny bęǳie.»
Więc kruk w kantaty²; skoro pysk rozǳiawił,
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.

¹s kl i (daw.) — lśniący, błyszczący jak szkło. [przypis edytorski]
— zaczął śpiewać; od k
(z wł.): utwór muzyczno-wokalny o charakterze uroczystym.
² k
[przypis redakcyjny]

Pochlebstwo, Podstęp,
Próżność, Korzyść
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Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego ǳiałającej na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publicznej przechoǳi twórczość kolejnych autorów. ǲięki Twojemu wsparciu bęǳiemy
je mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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