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Derwisz i uczeń
Pewien derwisz¹ uczony rano i w południe
Co ǳień pił świętą wodę z Mahometa studnie².
Postrzegł to uczeń, a chcąc większym być doktorem,
Czerpał z te studni rano, w południe, wieczorem.
Cóż się stało? Gdy mniemał, że uż mędrcem
został —
I nic się nie nauczył, i puchliny³ dostał.
¹derwisz — mnich mahometański. [przypis redakcy ny]
²Mahometa studnia — źródło Zeusen w Mekce, ma ące według wierzeń mahometan cudowne właściwości. [przypis redakcy ny]
³puchlina — właśc. puchlina wodna, daw. określenie schorzenia polega ącego
na gromaǳeniu się płynów w otrzewne i ogólnym obrzęku; uważano niegdyś

(co zna du e wyraz w te ba ce Krasickiego), że przyczyną choroby est nadmierne
spożywanie wody. [przypis edytorski]
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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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