


 

 

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
 

Kot i kogut
Kot sprawiedliwy koguta dławił¹

Za to, iż się czynami zbyt złymi osławił².
Praca

A te czyny były takie:
Buǳił zwierzęta wszelakie,

A buǳić się nie goǳi, Sen, Zdrowie
Sen przerwany zdrowiu szkoǳi.

Małżeńskie wiary koty wielbiciele — Małżeństwo
On miał żon wiele;

A co gorze nieprzykładnie,
Szkaradnie,

Bez względu na pokrewieństwa
Wchoǳił w małżeństwa.

Dławiącemu,
Jak mógł, rzekł po swo emu

Dławny³:
«Sęǳio sławny!
Przykładny kocie!

Wiem a o two e żarliwe cnocie
I kiedy się e ǳiwię,

Pozwól, niech się też usprawiedliwię:
Mó ród eśli rozpłaǳam,
Luǳiom przeto dogaǳam,
Pie ąc buǳę do pracy:
I ma ętni, i żebracy
Dlatego mnie chowa ą».
«Na tobie się nie zna ą —
Rzekł kot. — A że a głodny,
Więc ty życia niegodny».

Przemoc, Sprawiedliwość,
Głód

¹dławić — dusić. [przypis edytorski]
²osławić się — okryć się złą sławą; por. osławiony: znany i ma ący złą reputac ę. [przypis edytorski]
³dławny — dławiony, duszony. [przypis redakcy ny]
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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/kot-i-kogut-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: Blue Hen of Delaware, Stilltim, public domain
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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