


 

 

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-
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IGNACY KRASICKI
   

Pieniacze
Po dwuǳiestu dekretach¹, trzynastu remisach²,
Czterǳiestu kondemnatach³, sześciu kompromisach⁴

Konflikt, Szlachcic,
Korzyść, Zwycięstwo,
ŚmierćZwyciężył Marek Piotra; a że się zbogacił,

Ostatnie trzysta złotych za dekret zapłacił.
Umarł Piotr, umarł Marek, powróciwszy z grodu;
Ten, co przegrał, z rozpaczy; ten, co wygrał, z głodu.

Śmierć

¹dekret (z łac.) — termin prawny oznacza ący wyrok zwierzchności. [przypis redakcy ny]
²remis a. remisja) — odłożenie sprawy sądowe na inną ses ę. [przypis redakcy ny]
³kondemnata (z łac.) — termin prawny oznacza ący nieposłuszeństwo w stawieniu się przed sądem, po

odebraniu pozwu, w terminie rozprawy. Otrzymanie kondemnaty czyni ukaranego niezdolnym do wszelkich
funkc i publicznych. [przypis redakcy ny]

⁴kompromis — porozumienie w sporze uzyskane ǳięki obustronnym ustępstwom. [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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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