


 

 

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.

WACŁAW POTOCKI

Na urząd podczaszego
Dowieǳiawszy się moi przy aciele starzy,
Że mię król podczaszego¹ urzędem obdarzy,

Przy aźńUrzędnik

Zbiegną do mnie z braterskim łaski pańskie winszem².
ǲięku ę. Z adszy³, potym nie ma ąc czym inszym
Bawić ich: Poda księgi, będę czytał aszki. Wino, Pĳaństwo, Zabawa
A ci: Panie podczaszy, podobnie by⁴ flaszki.
Przynieśże, chłopcze, wina, gdy nie u dą wiersze.
Pocznĳ beczkę⁵; użto tu zabawy nie pierwsze.
Że mi nie strychem poda⁶: Ukaż nam przywile ,
Nie tak pĳą podczaszy. Więc mi, chłopcze, przyle .
Tażto, rzekę, z urzędu pociecha, ta chluba?
I goście i gospodarz pĳany ak buba⁷.
Z piwnice⁸, to na mnie sza, poszło z winem piwo;
Naza utrz głowa boli, na żołądku ckliwo⁹, Kara
Jakoby mię na cięższą zmordowano chłostą.
Weźm podczastwo, da , królu, być leda¹⁰starostą.

¹podczaszy — w dawne Polsce wysoki urzędnik dworski, zastępca cześnika, opieku ący się królewską piw-
nicą, próbu ący napo e przed podaniem ich na stół monarchy. [przypis edytorski]

²winsz (z niem. Wunsch: życzenie; wunschen: życzyć) — z gratulac ami, życzeniami. [przypis edytorski]
³zjadszy — ǳiś popr.: z adłszy. [przypis edytorski]
⁴podobniej by (daw.) — lepie by, stosownie by. [przypis edytorski]
⁵pocznĳ beczkę — rozpocznĳ beczkę, otwórz beczkę. [przypis edytorski]
⁶Że mi nie strychem poda — że nie poda do pełna. [przypis edytorski]
⁷jak buba — ak bela, ak sztok. [przypis redakcy ny]
⁸z piwnice (starop. forma D., lp, r.ż.) — z piwnicy. [przypis edytorski]
⁹ckliwo — mdło, niedobrze. [przypis edytorski]

¹⁰leda (daw.) — byle. [przypis edytorski]
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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
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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
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Jak możesz pomóc?
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