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IGNACY KRASICKI
   

Nocni stróże
Małe złego początki wzrasta ą z uporu;
Zawżdy luǳi omamia płochy punkt honoru¹.

Próżność, Właǳa

Miasto edno w ustawne zostawało trwoǳe: Miasto
Jędrze , Piotr, nocni stróże, zawzięli się sroǳe.
Więc rozruch w domach, w karczmach, na każde ulicy;
Piotra wó t² utrzymywał, Jędrze a ławnicy.
Za mężami szły żony, za starszymi ǳieci,
Przeniósł się wreszcie rozruch od mieszczan do kmieci.
Wo na zatem, i oto przez lat kilkanaście —
Piotr krzyczał: «Gaście ogień!» Jędrze : «Ogień gaście!»

Konflikt

¹płochy punkt honoru — nieuzasadnione ambic e. [przypis redakcy ny]
²ławnik — w miastach lokowanych na prawie niemieckim był obierany spośród ra ców i sprawował m. in.

właǳę sądowniczą na czele sądu wó towskiego wraz z ławnikami, którzy mieli prawo sprzeciwu wobec ego
wniosków; sądom tym w mieście podlegały ważnie sze sprawy cywilne i kryminalne. [przypis redakcy ny]
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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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.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nocni-stroze
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
https://artlibre.org/licence/lal/pl/
https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nocni-stroze
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1866
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

