


 

 

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
 

Szczygieł i kos
Ponad wrzosem
Szczygieł z kosem

Kłótnia, Niewola, Wolność

Powaǳili się o to, kto z nich lepie śpiewa.
Koło drzewa

Wiǳąc, iż się przymyka¹,
Zdali sąd na ptasznika.
Ten, przy aźni zadatki
Chcąc dać, prosił do klatki.

Ale i kos, i szczygieł powieǳieli mu na to:
«Lepsza zwada na dworze niźli zgoda za kratą».

¹przymykać się — przemykać się, przekradać. [przypis edytorski]
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Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
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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.
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