


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

STANISŁAW JACHOWICZ
  

Słowik i kukułka
Nucił słowik przy emnie wśród gęstego krzewu,
Ciekawy, czy też luǳi poruszy wǳięk śpiewu.
Ale gǳietam, w powietrzu słodki odgłos ginie,
A chłopaki motyle gonią po dolinie.
Nowych sprężyn porusza, napróżno pierś sili,
A chłopaki się bawią, tak, ak się bawili.

Wtem kukułka zakukała…‥
Zrywa się gromada cała,
Jaki taki ucieszony,
Naśladu e miłe tony
A kukułka sławie rada,
Znowu wǳięcznie odpowiada.

Nareszcie do słowika dumną mowę zwróci;
„Niech się egomość nie smuci,
Jeśli wzgarǳona ptaszyna
Cenioną uż być zaczyna.
Wiǳę, że ci panicze
Zna ą prawǳiwe słodycze.

Uzna świat mo ą wyższość nad tobą słowiku,
Choć nie robię tyle krzyku”.
Jeszcze nie stanęła zgoda,
Nadchoǳi pasterka młoda,

Słyszy kukułkę i nie zwraca ucha……
Śpiewa słowik… pasterka z zadumieniem słucha.
Słucha go i nieznaną rozkoszą oddycha.
To ą smutek ogarnie, znowu się uśmiecha,
A kiedy tak z e sercem walczy akaś siła,
Po rumianych agodach łza się potoczyła.
„To est tryumf prawǳiwy, rzekł śpiewak wzruszony,
Niech odbiera kukułka oklaski, pokłony,
Mo e serce do takie nagrody nie wzdycha:
Nad wszystkie wieńce sławy, milsza mi łza cicha.
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowik-i-kukulka
Tekst opracowany na podstawie: Ba ki i powiastki Stanisława Jachowicza i Ignacego Kraszewskiego z -ma
rycinami, nakł. Księgarni Dra Maksymiǉana Bodeka, Lwów .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonał Wo ciech Kotwica,
natomiast korektę utworu ze źródłem wikiskrybowie w ramach pro ektu Wikiźródła. Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.

Okładka na podstawie: Birds in the sky, Susanne Nilsson@Flickr, CC BY-SA .
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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