


 

 

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.
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Słońce i obłoki
Czciciel słońca, a racze tego, co go stworzył,
Przed wschoǳącym wspaniale kiedy się pokorzył¹,

Cnota, Prawda, Światło,
Obłok, Cień

Obłok go skrył. A tym hardy,
Rzekł czczącemu: «Goǳien wzgardy,

Kto się blaskiem uwoǳi²;
Jeżeli się czcić goǳi,

Mnie się kłania , co blask gaszę».
Rzekł mu czciciel: «Znam czczość³ waszę;

Czym esteście, dociekam;
A niech tylko poczekam,
Zbyt zuchwali tułacze,
Czym esteście, obaczę».

Jakoż wiatr spęǳił chmurę zgęstwiałą;
Znikła, słońce za aśniało.

Próżne z adłych⁴ są kroki,
Pełzną ak czcze obłoki.

Choć przyćmi cnotę złość, gdy ą uciśnie,
Wzmoże się sama i żywie zabłyśnie.

¹pokorzyć się — stanąć w pokorze, okazać pokorę. [przypis edytorski]
²kto się blaskiem uwoǳi — kto da e uwieść blaskowi. [przypis edytorski]
³czczość — nicość, pustka wewnętrzna. [przypis redakcy ny]
⁴zjadły — za adły, złośliwy. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slonce-i-obloki-ba ki-nowe
Tekst opracowany na podstawie: Ignacy Krasicki, Ba ki, oprac. Zbigniew Goliński, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Kraków, 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Dariusz Gałecki, Marta Nieǳiałkowska, Olga Sutkow-
ska, Zbigniew Goliński.
Okładka na podstawie: home, slightly everything@Flickr, CC BY .
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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