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IGNACY KRASICKI
   

Człowiek i suknia
Brał się pewien do pręta chcąc wytrzepać suknię;
Ta, wiǳąc się w złym razie¹, żwawie² go ofuknie:

Przemoc

«A, takaż to est pamięć na usługi — rzecze —
Bĳesz tę, co cię zdobi, niewǳięczny człowiecze!»
Rzekł człowiek: «Ja nie bĳę, lecz otrząsam z prochu.
Zakurzyłaś się wczora , ǳiś trzepię po trochu,
Wybacz, z przykrych sposobów, kto musi, korzysta;
Gdybyś nie była bita, nie byłabyś czysta».

¹w złym razie — w trudne sytuac i. [przypis redakcy ny]
²żwawie (daw. forma przysłów.) — żwawo, szybko. [przypis redakcy ny]
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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