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wolnelektury.pl.
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Motyl i chrząszcz
Czasem złą się być zda e barǳie , niż est, chwila.
Złapało ǳiecko chrząszcza, filozof motyla.

ǲiecko, Filozof, Zabawa,
Nauka

Musiał się chrząszcz po kĳku kręcić naokoło¹,
Motyl, pielęgnowany, poglądał wesoło
I żałował kompana. Puściło go ǳiecię. Pozory
Wsaǳony motyl za szkło kiedy kończył życie,
Rzekł: «Teraz znam, ak zmienne w pozorach istoty!
Lepsze prostych ǳiwactwo niż mądrych pieszczoty».

¹po kĳku kręcić naokoło — ak w zabawie ǳieci, uwiązu ących chrząszcza nitką do kĳka, wokół którego kręci
się on i brzęczy. [przypis redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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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