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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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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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