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IGNACY KRASICKI
 

Fiałki
Źle, gǳie umysł est miałki¹.
Skarżyły się ﬁ ałki
Na swe losy niezręczne²,
Iż choć wonne i wǳięczne,
Względem kwiatów, co bliskie,
Zbyt ukryte i niskie.
Gdy się wrzask nie ucisza,
Doszły skargi Jowisza,
A ten wyrok dał taki:
«Zbyt natrętne żebraki! Narzekacie, a przecie,
Co wam zdatno, nie wiecie!
To, na które skarżycie,
Ocala was ukrycie».

¹miałki — tu: płytki, ograniczony, powierzchowny. [przypis redakcy ny]
²niezręczny — tu: niekorzystny. [przypis redakcy ny]
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

Głupota
Ambic a, Kwiaty, Próżność

