


 

 

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-
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Wilk pokutujący
Wzięły wilka skrupuły¹. Wiódł łotrowskie życie,
Więc ażeby pokutę zaczął należycie,

Przemoc, Wyrzuty
sumienia

Zrzekł się mięsa. Jarzyną ży ąc przez dni kilka,
Znalazł na polowaniu zna omego wilka.
Trzeba pomóc bliźniemu! Za pracę usłużną
Z adł kawał mięsa — garǳić nie można ałmużną.
Spotkał agnię naza utrz samopas idący², Grzech
Chciał upomnieć, nastraszyć, zabił go niechcący,
Naza utrz wiǳąc cielę, że z krową nie choǳi,
Zabił go — takich grzechów cierpieć się nie goǳi.
Naza utrz, gdy się pasły z krowami pospołu:
«Niech się dłuże nie męczy!» — z adł starego wołu.
I tak cierpiąc przykładne z dóbr świata wyzucie,
Chudy, gdy był grzesznikiem, utył na pokucie.

¹skrupuły — wątpliwości, wyrzuty sumienia. [przypis edytorski]
²jagnię (…) idący (daw. forma imiesł.) — agnię idące. [przypis redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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 .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilk-pokutujacy
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilk-pokutujacy
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/869
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

