Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne
Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

IGNACY KRASICKI
   

Papuga i wiewiórka
Młoda edna papuga, piękna, okazała,
Lepie eszcze od pani swo e szczebiotała.
Stąd plotki: bo co tylko zdrożnego¹ postrzegła,
Zaraz z nową powieścią² do e mości³ biegła.
Była tam i wiewiórka wychowana z ptaszki⁴,
Ta tylko pilnowała skoków i igraszki.
Żyły w zgoǳie, co rzadka⁵, zwłaszcza przez czas
długi,
Pani ptaka kochała, a wiewiórkę sługi.
Wiǳąc, że e nie lubią, raz papuga rzekła:
¹zdrożny — nieprawidłowy, niemoralny. [przypis edytorski]
²powieść — tu: opowieść, informac a. [przypis redakcy ny]
³jejmość (przestarz.) — pani. [przypis edytorski]
⁴z ptaszki (daw. forma N. lm) — z ptaszkami. [przypis redakcy ny]
⁵co rzadka (daw.) — co rzadkie, co się rzadko zdarza. [przypis edytorski]

«Rada bym te niechęci przyczyny dociekła».
Rzecze na to wiewiórka: «Przyczyny nie bada ,
Tak rób ak a: baw panią, a niewiele gada ».
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem 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/papugai-wiewiorka
Tekst opracowany na podstawie: Ignacy Krasicki, Ba ki, oprac. Zbigniew Goliński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków, 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
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(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 Sutkowska, Zbigniew Goliński.
Okładka na podstawie: Squirrel Heaven, *~Dawn~*@Flickr, 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.
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