


 

 

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.

MARIA KONOPNICKA

Stefek Burczymucha
O większego trudno zucha,
Jak był Stefek Burczymucha…
— Ja nikogo się nie bo ę!
Choćby niedźwiedź… to dosto ę!
Wilki?‥ Ja ich całą zgra ę
Pozabĳam i pokra ę!
Te hĳeny, te lamparty,
To są dla mnie czyste żarty!
A pantery i tygrysy
Na sztyk wezmę u swe spisy!
Lew!… Cóż lew est? — kociak duży!
Naczytałem się podróży!
I znam tego egomości,
Co zły tylko kiedy pości.
Szakal, wilk?… Straszna nowina!
To est tylko większa psina!…
(Brysia mĳam zaś zdaleka,
Bo nie lubię, gdy kto szczeka!)
Komu zechcę, to dam radę!
Zaraz na ocean adę,
I nie będę Stefkiem chyba,
Jak nie chwycę wieloryba! —

I tak przez ǳień boży cały
Zuch nasz trąbi swe pochwały.

Aż raz usnął gǳieś na sianie…
Wtem się buǳi niespoǳianie,
Patrzy, a tu akieś zwierzę
Do śniadania mu się bierze.
Jak nie zerwie się na nogi,
Jak nie wrzaśnie z wielkie trwogi —
Pęǳi, akby chart ze smyczy…
— Tygrys, tato! tygrys! — krzyczy.
— Tygrys?… o ciec się zapyta.
— Ach, lew może!… miał kopyta
Straszne! Trzy czy cztery nogi,
Paszczę taką! Przytem rogi…
— Gǳież to było?
— Tam na sianie,
Właśnie porwał mi śniadanie…
Iǳie o ciec, służba cała,
Patrzą… a tu myszka mała,
Polna myszka sieǳi sobie
I ząbkami serek skrobie!…
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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/stefek-burczymucha/
Tekst opracowany na podstawie: Maria Konopnicka, Poez e dla ǳieci do lat , część II, Wydawnictwo M.
Arcta, Warszawa .
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, a korektę ze źródłem wikiskrybowie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Naro-
dowego.

Okładka na podstawie: Chłopiec na skale, Henri Rousseau, domena publiczna
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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