


 

 

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.
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Małpy
Małpa, wielki samochwał, co człeka uda e,

Zwieǳiła cuǳe kra e,
Pozyc a społeczna, Wolność,
Dom, Bezpieczeństwo

Bo była z lasa¹ wyszła i wlazła pod strzechę.
Wielką pociechę

Przyniosła za powrotem i siostrom, i braci.
Koligaci,

Krewni i przy aciele, tak świezi ak przeszli,
Wszyscy się zeszli.

A ta każdemu, co słucha,
To w głos, to do ucha

Opowiada,
Jedno łże, drugie zgada²,
Zgoła aż słuchać miło,

Jak to pięknie pod strzechą i zabawnie było.
Przyszło spać, nie masz strzechy, a ak spać bez dachu?

Małpy w strachu.
Więc w pośpiechy
Szukać strzechy —
I znalazły,
Pod dach wlazły.

Słysząc szelest gospodarz szedł z świecą na górę,
Małpy w nogi… Zatkał ǳiurę,

Ledwo edna,
Zbita biedna,

Skąd przyszła, chyżo do lasa uciekła;
A gdy pytano, gǳie są drugie, rzekła:
«Pięknieć to, prawda, lecz straszy i więzi.
Kiedyśmy małpy, śpĳmy na gałęzi».

¹z lasa — ǳiś popr. z lasu. [przypis edytorski]
²zgada — zgadu e, zmyśla. [przypis redakcy ny]
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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/malpy-ba ki-nowe
Tekst opracowany na podstawie: Ignacy Krasicki, Ba ki, oprac. Zbigniew Goliński, Zakład Narodowy im.
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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-
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Okładka na podstawie: Baby ginger monkey, Rob, 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.
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