


 

 

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
   

Kałamarz i pióro
Powaǳił się¹ kałamarz na stoliku z piórem,
Kto świeżo napisane księgi był autorem.

Próżność, Literat, Książka

Nadszedł ten, co ą pisał, rozśmiał się z ba arzów.
Wieleż takich na świecie piór i kałamarzów².

¹powaǳić się — pokłócić się. [przypis edytorski]
²kałamarzów (daw. forma D. lm roǳ. m.) — ǳiś popr. kałamarzy. [przypis edytorski]
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E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kalamarz-i-pioro
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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.
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