


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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Platon
Platon¹, raz swo e zgromaǳiwszy ucznie,

Wybornie, sztucznie²
Filozof, Kondyc a luǳka,
Mędrzec, Właǳa, Robak,
ZwierzętaDowoǳił, ak to mędrzec panu e nad światy³,

Sam ǳielny, sam bogaty,
Jemu się ziemia sili, emu wschoǳą zorze,

Pieni się morze:
I powietrze, i gwiazdy, i słońce, i nieba

Da ą, co trzeba.
On lotem nieścignionym wybu ałe myśli, Żywioły

Czy co ǳiała, czy kryśli⁴,
Zawiadu e żywiołmi, ziemią, oceanem,

Zwierząt, luǳi est panem.
A pchła, co go w nos gryzła, nie zważa ąc nic na to
Rzekła: «To dla Platona, ale dla mnie est Plato».

¹Platon ( r. p.n.e.– r. p.n.e.) — gr. filozof, twórca klasycznego idealizmu; postać Platona po awia się
tu ako symbol świata filozofii i est potraktowany żartobliwie. [przypis redakcy ny]

²sztucznie (daw.) — tu: w sposób wykwintny, misterny, zgodny z regułami pewne sztuki. [przypis redak-
cy ny]

³nad światy — ǳiś N.lm: nad światami (panu e). [przypis edytorski]
⁴kryśli (daw.) — wyznacza, zamierza, kreśli plany. [przypis redakcy ny]
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