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Człowiek i zwierściadła
W zwierściadło¹, co powiększa, wspo źrzał² człowiek mały:
Ucieszył się niezmiernie, że tak okazały.

Lustro, Prawda, Pozory,
Umiarkowanie, Kondyc a
luǳkaMniemał uż być olbrzymem³; gdy się więc nasrożył,

Ktoś zwierściadło, co zmnie sza, przed niego położył.
Stłukł obydwie⁴ i odtąd zwierściadłom nie wierzył.
Poznał prawdę na koniec, gdy się pięǳią zmierzył⁵

¹zwierściadło (starop.) — zwierciadło. [przypis edytorski]
²wspojźrzał (starop.) — spo rzał. [przypis edytorski]
³Mniemał (…) być olbrzymem (daw. składnia) — sąǳił, że est olbrzymem. [przypis edytorski]
⁴obydwie — ǳiś: obydwa (zwierciadła). [przypis edytorski]
⁵zmierzyć pięǳią — tu: zmierzyć dokładnie; piędź: miara długości od końca kciuka do końca palca środ-

kowego rozpostarte dłoni. [przypis edytorski]
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Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
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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.
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