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IGNACY KRASICKI
 

Cesarz chiński i syn jego
z ǳiejów tamtejszych

Chińczyki ma ą rozum, choć daleko sieǳą,
I ba ki wieǳą.

Mądrość

Jeden z nich, a co większa, cesarz tego ludu, Król, Nauka, O ciec, Syn
Nie szczęǳił trudu,

Aby pan syn, następca ego, nie był osłem.
Raz płynął z nim po woǳie, a gdy robił wiosłem

I płynąc nucił,
W brzeg uderzył i łódki ledwo nie wywrócił:

Obadwa się przestraszyli.
Korzysta ąc o ciec z chwili

Rzekł: «Patrz, ak przez niebaczność źlem sobie poraǳił,
Gdybym nie śpiewał, o brzeg byłbym nie zawaǳił.

Z mo ego czynu Państwo, Przywódca,
WłaǳaNaucz się synu:

Łódka tron, lud est woda i nosi ą snadno¹;
Kiedy sternik niebaczny, łódka iǳie na dno».

¹snadno (a. snadnie; starop.) — łatwo. [przypis edytorski]
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