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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

IGNACY KRASICKI
 

Lew i osieł
z Fedra¹
Kiedy dmie² głupi, śmiech z wzgardą zyska.
Wziął raz lew osła do stanowiska³
I okrył liściem,
Żeby za przyściem⁴
Zwierzęta go nie poznały,
A gdy ryknie, uciekały,
A on e miał brać wówczas, uta ony.
Co miał czynić, nauczony,
Jak ął śpiewać po swo emu,
Taki dał połów lwu obżartemu,
Iż mu za to poǳiękował.
«I masz za co — rzekł osieł — bom a sam polował».
«Żebyś nie był tak głupim, nie byłbyś zuchwały —
Rzekł zwierz wspaniały —
Zażyłem⁵ cię dlatego, iż esteś straszydło,
Skryłem postać obrzydłą;
A żeś est hardy, z tego teraz wniosłem:
Iż osieł, choć z lwem, przecież zawżdy osłem».

¹Fedr a. Fedrus, właśc. Phaedrus (ok.  – ok.  r. n.e.) — autor poczytnych łacińskich adaptac i ba ek
Ezopa. [przypis edytorski]
²dmie (forma  os. lp. od: dąć) — nadyma się, pyszni się. [przypis redakcy ny]
³stanowisko — tu: mie sce, w którym myśliwy oczeku e zwierzyny w czasie polowania. [przypis redakcy ny]
⁴za przyściem — za przy ściem, kiedy przy dą. [przypis edytorski]
⁵zażyć — użyć, posłużyć się. [przypis redakcy ny]

Głupota, Próżność,
Polowanie
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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.
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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.

  Lew i osieł



