


 

 

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.

STANISŁAW JACHOWICZ
  

Wieśniak
Biedny wieśniak, rozliczne wytrwawszy przypadki,
Rzekł: „ abym tylko pragnął liche akie chatki,
Krowy, owieczki i szkapiny stare ;”

Spotkały go te dary.
Nasz wieśniak uż szczęśliwy. Któż barǳie być może?
Wkrótce kradną mu owcę: „wola two a Boże!
Mam eszcze, mówił, chatkę, kobyłkę i krowę.”

Ależ nieszczęście spotyka go nowe:
Ginie krówka i pada klaczka wynęǳniała;
Lepianka tylko została.
Ten, co próżno za szczęściem od tak dawna gonił,

Łzy nie uronił.
Raz zrana, niespoǳianie wchoǳi podstarości,
I w imieniu ǳieǳica żąda zaległości,

Odwieczne wspomina długi,
Nawet każe mu płacić, co był winien drugi:

Jakieś tam czynsze, daniny, podatki,
A że nie miał pienięǳy, wypęǳa go z chatki,
Płaczą dobrzy sąsieǳi nad losem sąsiada.
„Nie, rzecze, ten nie zginął, kto zdrowie posiada;
Bądźcie o mnie spoko ni; mam eszcze dość siły:
Ot pożyczcie mi tylko siekiery i piły”.
Poszedł więc na zarobek do poblizkie wioski,
Pracował i oszczęǳał. Przy pomocy Boskie ,
Niezadługo założył gospodarstwo nowe;
Znowu ma owcę, konia, chałupkę i krowę.
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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/wiesniak
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: Chippenham Village --, Karen Roe@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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