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IGNACY KRASICKI
 

Góra i dolina
Jak to zwycza , wyższy, hardy.
Doznawa ąc zwykłe wzgardy

Bezpieczeństwo, Góra

Rzekła raz dolina górze:
«Ty się wznosisz, a się nurzę¹,
Jednak bym się nie mieniała²».
Góra, szczytem swym zuchwała,

Pogroziła dolinie;
Ale w te że goǳinie
Osiadł tuman³ na górze, Burza, Drzewo
A z nim wiatry i burze:
Wiatr liść dębów pomiotał,
Cedry piorun zdruzgotał.

¹nurzyć się — zanurzać się. [przypis edytorski]
²mieniać się — zamieniać się. [przypis edytorski]
³tuman — gęsta mgła, chmura. [przypis redakcy ny]
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