


 

 

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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Zegarki
Pewien egomość miał zegarek złoty,
Perłami wysaǳany i piękne roboty;
Lecz niedawno go dostał, nie znał ego cnoty.
Chciałby się więc dowieǳieć. Na miasto wychoǳi.
Otóż i zegar w oknie. — Czy mnie wzrok zawoǳi,
U mnie dopiero druga, tu uż pół do trzecie !
Eh, nie, to być nie może, ak szalony leci!
Tak mówił i szedł dale . Patrzy drugie nie ma. —
Nie — rzecze — i ten próby z moim nie wytrzyma,
Bo druga uż być musi… Cóż znowu za żarty?
Na poblizkim zegarze wiǳi pół do czwarte .
Nie wierzy, iǳie dale . Źle idą zegary,
Ten się spóźnia, bo nowy, ten spieszy, bo stary.

Aż niespoǳianie w uboczy
Znowu w oknie zegar zoczy.

Ten go dopiero z błędu wyprowaǳa:
Otóż to est na lepszy; bo się z moim zgaǳa.

Mówiąc szczerze, mięǳy nami,
Czy tak nie sąǳimy sami?

Kto grzeczny, światły i w cnoty ozdobny?
Ten, co do nas est podobny.
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem 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/zegarki
Tekst opracowany na podstawie: Ba ki i powiastki Stanisława Jachowicza i Ignacego Kraszewskiego z -ma
rycinami, nakł. Księgarni Dra Maksymiǉana Bodeka, Lwów .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonał Wo ciech Kotwica,
natomiast korektę utworu ze źródłem wikiskrybowie w ramach pro ektu Wikiźródła. Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.

Okładka na podstawie: pretty, Kayla Kanǳorra@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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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