


 

 

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.

STANISŁAW JACHOWICZ
  

Pszczoła i osa
„ǲień dobry, siostro kochana!”
Tak raz osa do pszczoły przemówiła z rana,

Gdy się przypadkiem
Spotkały nad kwiatkiem,

Nie barǳo to pszczółeczkę po sercu pogłaska. —
„Zkądże ta łaska?

Ty mo a siostra? od akie ś to chwili,
Bogowie nas spokrewnili?”

Na to e osa rzecze rozgniewana:
„Mo a kochana!

Czyliż mało masz dowodu,
Żem z tobą ednego rodu?

Jednę ma postać i osa i pszczoła,
Jedne nas żywią i kwiaty i zioła,

Prace ednakie,
I skrzydła takie,

A gdy dale poszperamy,
I żądła podobne mamy.

Na to rozsądna pszczółka odpowie e śmiale:
„Wiele est podobieństwa i różnicy wiele:

Lecz skoro wszystko weźmiemy na szalę,
Inna w nas natura wcale.

Nie chce się sama chwalić, posłucha człowieka,
On mnie uwielbia, na ciebie narzeka.

Jednaką broń posiadamy.
Ale ak e używamy?
Ty w niewinnem topisz łonie,
Ja tylko własności bronię.”
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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
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.
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