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wolnelektury.pl.
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Słowik i paw
Słowik, co wǳiękiem głosu serca rozwesela,
Tysiące miał zazdrosnych, nie miał przy aciela;
Może go, rzecze, zna dę w innych ptaków roǳie,
Iǳie i właśnie pawia spotyka w ogroǳie.
„Wita pawiu, rzekł słowik, zaszedłszy mu drogę,
Ja się two e piękności wyǳiwić nie mogę.”
„A mnie, paw mu odpowie, twe pienie zdumiewa,
Bo któż na świecie pięknie od słowika śpiewa?”
Więc bądźmy przy aciółmi zazdrość nas nie zmieni,
Ty postacią zachwycasz, a wǳiękiem mych pieni;
Tam tylko nienawiści na większa obawa,
Gǳie dwóch do edne sławy rości sobie prawa.”

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
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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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