Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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IGNACY KRASICKI
 

Gęsi
Gęsi, iż Rzym uwolniły¹,
Wielbione były;
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]

Wróg, Głupota, Ptak
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nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
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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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