


 

 

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.

IGNACY KRASICKI
   

Synogarlica
Dobrze czyni, kto zawżdy z dobrymi obcu e;
I na lepszego mie sce nieprawe zepsu e.

Grzech, Kobieta,
Małżeństwo, Miasto,
PrzemianaSmutną synogarlicę¹ na zdradne zasaǳce

Złapał ptasznik przemyślny i osaǳił w klatce
Trzy dni w mieście sieǳiała, czwartego uciekła;
A co niegdyś powtórnych związków się wyrzekła,
Śmielsza w kroku i z przeszłe śmie ąc się ofiary,
Za edną utraconą znalazła dwie pary.

¹synogarlica — wg tradyc i ludowe synogarlice ży ą w związkach monogamicznych i po śmierci samca samica
dochowu e mu wierności. [przypis redakcy ny]

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/synogarlica
Tekst opracowany na podstawie: Ignacy Krasicki, Ba ki, oprac. Zbigniew Goliński, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Kraków, 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Dariusz Gałecki, Marta Nieǳiałkowska, Olga Sutkow-
ska, Zbigniew Goliński.
Okładka na podstawie: Stained walls, Brian Smithson (Old Geordie)@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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