Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Sowa
«Głupie wszystkie ptaki!» —
Rzekła sowa.
Na te słowa
Jaki taki
Dale w krzaki —
Miłość własną ma i ptak.
Ale śmieszny stary szpak
Gwiźnie, skoczy
Je przed oczy
I zapyta e mość pani,
Z akich przyczyn wszystkich gani.
— «Boście ślepi». — «Bośmy ślepi?
A któż wiǳi lepié ?»
— «Ja, bo bez słońca pomocy
Wiǳę w nocy».
Na to odrzekł stary szpak:
— «Wiǳieć zawsze wszystkim wspak,
To nie chluba,
Sowo luba.
Możeś mądra — niech tak bęǳie,
Lecz twą mądrość kry e cień,
A tymczasem słychać wszęǳie:
Każda sowa głupia w ǳień!»

Ptak, Wzrok, Głupota,
Kłótnia

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem 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/edro-sowa
Tekst opracowany na podstawie: Aleksander Fredro, Ba ki, Wydawnictwo Feliksa Owczarka, Łódź .
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Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Sowa śnieżna, Samuel Jessurun de Mesquita ( – ), 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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