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Wróbel
Wróbel pstry, iż był cudem pomięǳy szaremi,

Ledwo się tykał ziemi,
Próżność, Pycha, Pogarda,
Ptak

Tak był zharǳiał¹; rozumiał bowiem, iż nad niego
Pięknie szego

Natura wydać nie zdoła
Nie tylko wróbla, ale i sokoła.

Gdy więc wszystkimi garǳił, rzekł mu eden z szpaków:
«Kto est pierwszym wśród wróblów², nie est pierwszym z ptaków».

¹zharǳieć — stać się hardym, wbić się w pychę, garǳić innymi. [przypis edytorski]
²wróblów (daw. forma D. lm) — ǳiś popr. wróbli. [przypis edytorski]

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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