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Człowiek i gołębie
W gołębniku chowane na wyniosłym dębie
Skarżyły się na luǳi niewinne gołębie;
Skarżyły się, i słusznie, strapione zwierzęta,
Iż szły dla nich na adło młode gołębięta.
Wtem szła matka na strawę¹; postrzegł astrząb
chciwy,
Więc w biegu wybu ałym kiedy zapalczywy
Już ą tylko miał u ąć, w czasie, co ugnębia,
Postrzegł strzelec gonitwę i zabił astrzębia.
Ocalona, lot nagły pomału zelżyła²,
A kiedy do gniazdeczka i ǳieci przybyła,
A przybyła z radością, uczuciem i drżeniem,
¹na strawę — na poszukiwanie pożywienia. [przypis redakcy ny]
²zelżyła — tu: zwolniła. [przypis redakcy ny]

Rzekła: «I człowiek ednak niezłym est stworzeniem»
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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.
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

