


 

 

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
   

Daremna praca
Nie chcąc się Jędrze uczyć, zmazał abecadło;
Wiǳąc się szpetnym¹, potłukł w kawałki zwierściadło²;

Praca, Lenistwo, Pozory

Słysząc się złym³, chciał stłumić wieść przemysły⁴ swymi:
Nie mógł się zrobić głuchym, a drugich niemymi.

Plotka

¹Wiǳąc się szpetnym (daw. składnia) — wiǳąc, że est szpetny. [przypis edytorski]
²zwierściadło — zwierciadło. [przypis edytorski]
³Słysząc się złym (daw. składnia) — słysząc, że est zły; słysząc, że mówią o nim, że est zły a.: słysząc, że

mówią o nim źle. [przypis edytorski]
⁴przemysły(daw. forma N. lm) — przemysłami, t . pomysłowymi wybiegami. [przypis redakcy ny]
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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
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nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/daremna-praca
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Okładka na podstawie: ESTACIÓN DE ATOCHA, mirwav@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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