


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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Alegoria
Wszęǳie się zna ǳie rozum, byle tylko szukać,
A nawet i egomość, kiedy zacznie fukać,

Rozum

I e mość, gdy rozprawia,
I nasz ksiąǳ, gdy przymawia,

Ma ą go podostatkiem¹ i pięknie, i wiele.
Jakoż się to wydało w Przewodnią Nieǳielę². Gadał ksiąǳ o Adamie, Chłop, Grzech, Pan, Ra ,

Wąż, Drzewo, JabłkoI o bramie,
I o wężu, i o Ewie,
I o abłku, i o drzewie…

Po kazaniu do karczmy rzecz się wytoczyła.
Pan wó t, co to ma rozum i nauki siła:
«A wiecie, co ksiąǳ prawił? — rzekł całe gromaǳie —
Oto u nas są sady, a drzewa są w saǳie,
A na drzewach są abłka w wielkie obfitości:
Adam — pan, Ewa — e mość, a wąż — podstarości».

¹podostatkiem — wystarcza ąco dużo; ǳiś pisownia: pod dostatkiem. [przypis redakcy ny]
²nieǳiela przewodnia — druga nieǳiela po Wielkanocy. [przypis edytorski]

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
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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.
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