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WACŁAW POTOCKI

Człowiek nad apetyt jeść nie może,
pić może
Sieǳąc Włoch na bankiecie gǳieś mięǳy Polaki,
Natkał rozmaitymi żołądek przysmaki.

Uczta

Więc, gdy, prze gospodarską po uczcie ochotę¹, Obycza e, Pĳaństwo
Przed każdego kieliszków pewną kładą kwotę²,
Że do nich przymusza ą, aż się druǳy dawią³,
Rozumie, że znowu stół misami zastawią;
Tak ego do eǳenia, ako i do picia Ucieczka, Strach
Musić⁴ będą. Więc skrycie, umknąwszy obicia,
Uciec, niżeli umrzeć, z tego woli gmachu.
I przyznał się naza utrz do swo ego strachu.

¹ochota (daw.) — gościnność. [przypis edytorski]
²kwota — tu: ilość. [przypis edytorski]
³dawić (daw.) — dławić. [przypis edytorski]
⁴musić (daw.) — zmuszać. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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