


 

 

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
   

Kartownik¹
Zgrał się szuler² w chapankę³, a sieǳąc przy stole,
Zdarł pamfila z kinalem, spalił pancerolę⁴,

Gra, Fałsz

Uspokoiwszy zatem roz uszone żąǳe,
Zebrawszy w małe reszcie ostatnie pieniąǳe,
Zaczął kartom złorzeczyć, słuchaczom probować⁵,
Jak wiele mogą w kunszcie⁶ przemierzłym⁷ szkodować⁸;
Jak gubi młodych, starych pożądliwość taka.
Skończył, wziął karty w ręce i… zaczął tryszaka⁹.

¹kartownik — karciarz. [przypis redakcy ny]
²szuler — osoba gra ąca w gry hazardowe nałogowo, a przy tym nieuczciwie. [przypis edytorski]
³chapanka — gra w karty pochoǳenia . i wł., popularna w Polsce w XVIII w. [przypis redakcy ny]
⁴pamfil a. panfil, kinal, pancerola — nazwy kart w chapance, które w ukłaǳie atutowym odpowiadały

waletowi treflowemu, waletowi kierowemu i szóstce pikowe . [przypis redakcy ny]
⁵probować — dowoǳić, przekonywać. [przypis redakcy ny]
⁶kunszt — sztuka, tu: zabawa. [przypis redakcy ny]
⁷przemierzły — obmierzły. [przypis edytorski]
⁸szkodować — ponosić straty. [przypis redakcy ny]
⁹tryszak — daw. hazardowa gra w karty. [przypis redakcy ny]
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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