


 

 

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
  

Orzeł i żółw
Wynieś mię w powietrzne szlaki,
Raz do orła żółw powieǳiał,
Prawǳiwie, aż zazdroszczę, ak lata ą ptaki;

Raz uż z ziemią zrobię przeǳiał.»
«Ale, mó bracie — orzeł mu odpowie,

Co też u ciebie w głowie?
Ty chciabyś się z ptactwem bratać?
Choǳić nie umiesz, a chciałbyś uż latać.»
Nadaremne napomnienia,

Nic chęci żółwia nie zmienia.
Więc go orzeł bierze w szpony,

Już w powietrzu zawieszony;
Coraz wyże się z nim wzbĳa,

Już obłoki nawet mĳa,
I tak wyniósł go wysoko,

Że nie do rzy luǳkie oko.
Żółw się cieszy z te podróży,

Chciałby eszcze bu ać dłuże ;
Ale orzeł puszcza nagle,

Zniknęły powietrzne żagle,
I tak to zwierzę zuchwałe
Ginie rozbite o skałę.
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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/orzel-i-zolw
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 wykonała Paulina Choromań-
ska, natomiast korektę utworu ze źródłem wikiskrybowie w ramach pro ektu Wikiźródła. Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.

Okładka na podstawie: Photo of the Week - Hatchling Painted Turtle (VT), U.S. Fish and Wildlife Service
Northeast Region@Flickr, CC BY .
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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