


 

 

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
 

Gęsi
Gęsi, iż Rzym uwolniły¹,

Wielbione były;
Wróg, Głupota, Ptak

A że się to i w nocy, i krzyczeniem ǳiało,
U ęte chwałą,

Szły na radę i stanęło,
Aby zacząć nowe ǳieło:

W krzyczeniu się nie szczęǳić,
Lisy z lasa² wypęǳić,
Więc wspaniałe a żwawe
Poszły w nocy i wrzawę

W lesie zrobiły,
Lisy zbuǳiły:

A te, gdy z am wypadły.
Zgryzły gęsi i z adły.

¹gęsi (…) Rzym uwolniły — Według podań staroitalskich podczas na azdu Gallów na Rzym (w IV w. p.n.e.)
gęsi kapitolińskie poświęcone Junonie, w chwili gdy nieprzy aciel skradał się pod mury twierǳy, obuǳiły
krzykiem obrońców miasta przyczynia ąc się w ten sposób do ego uratowania. [przypis redakcy ny]

²z lasa (daw. forma D. lp.) — ǳiś popr.: z lasu. [przypis edytorski]
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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/gesi-ba ki-nowe
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: A Hawaiian Goose (also known as Nēnē) in Kilauea Point National Wildlife Refuge,
Hawaii, USA., Brenda Zaun, 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.

  Gęsi 

https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
https://artlibre.org/licence/lal/pl/
https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gesi-bajki-nowe
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/2948
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/2948
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

