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Kwoka i kogucik
Kwoka edynie losem swych ǳieci za ęta,
Woǳiła po podwórzu wylęgłe kurczęta,
A znalazłszy robaczka lub ziarnko na ziemi,
Sobie od ust od ąwszy, ǳieliła się z niemi.
Jedno ze żwawych, lekkomyślne, płoche,
Siły skrzydełek chcąc doświadczyć trochę,
Porzuciwszy inne ǳieci,
Nad cembrzynę studni leci;
Wpada w wodę, swawoli doświadczywszy skutku,
A biedną matkę w wiecznym pozostawia smutku.
Wkrótce kogucik zuchwały,
Co uż wcale nie był mały,
Podlatywał sobie śmiało,
To niedawne nieszczęście matce przypomniało.
«Synu! rzecze z uczuciem, ach synu mó drogi!
Jużby się wiek twó obszedł bez mo e przestrogi,
Ale i cóż ǳiwnego, że matka troskliwa!
Wiem, że ci na odwaǳe i męstwie nie zbywa,
W walkach się wcale o ciebie nie bo ę,
Lecz omĳa tę studnię, lube ǳiecię mo e;
To mie sce est pamiętne zgubą twego brata,
Przez swo ę lekkomyślność marnie zeszedł z świata».
Poǳiękował kogucik za zbawienną radę;
Lecz ma ąc eszcze w sobie zwykłą młodych wadę,
Niechętnie się do nie skłania.
Pełno było przyrzekania,
Ale to wszystko nieszczerze.
Niezmierna go chętka bierze
Do te nieszczęsne przybliżyć się studni.
Czem się dale posunie, tem się wstrzymać trudnie ;
Nareszcie rzecze: «Cóż to? czyż a eszcze ǳiecię?
Będeż się zniewieściale obawiał o życie?
Ja co się męstwem i odwagą szczycę,
Będeż na słowa uważał kobiece?
Może to matka wyrzekła edynie,
Nieulękłości chcąc doświadczyć w synie,
Albo też barǳie o młodszych troskliwa,
Przedemną ziarno w te studni ukrywa.
Nie, nie, nic z tego, garǳę e przestrogą.»
Coraz dale zuchwałą postępu e nogą,
Stanął na samym brzegu, spuszcza na dół głowę,
Patrzy… alić na spoǳie widowisko nowe:
Kogut emu podobny, tak ak on zuchwały,

Jak on wyciąga szy ę, nastrzępia się cały.
Zagraża mu nasz młoǳik; tamten niezlękniony,
Groźbą za groźbę z swo e odpowiada strony.
Tu uż zacięty kogut ledwie sobą włada,
I chcąc tamtego zgnębić, sam w wodę upada;
Tonąc zawołał z żalem: «Patrzcie lube ǳiatki,
Jak to źle nie słuchać matki.»
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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