


 

 

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

Piłę ciskać
Podobną grę w dysputach¹ wiǳimy te pile²,

Póty pięknie, póki są w równe strony sile;
Walka, Bĳatyka, Przemoc

Jeśli która słabie e, poniechawszy piłki,
Ciska, wziąwszy do ręki kamień na posiłki.
Że choć racy e po nim³, gdy choǳi o zęby,
Woli duższy⁴ paszować⁵, woli zwinąć kłęby.

Zła sprawa z ǳisie szymi wierę⁶ teologi. Kłótnia
Ja nań argument, a on stawia na mię rogi.
Lepsza u mnichów, gǳie się w dyspucie za uszą⁷, Konflikt
Zaraz ich z chóru trąby abo bębny głuszą.
Że wo skowa muzyka gra try umf obiema⁸,
Który piłę upuścił, nie znać mięǳy dwiema⁹.
Niech zdrów dobosz wołową tłucze pałką skórę;
Wolę, niż mieć od ego rogów w swo e ǳiurę.

¹dysputy — mięǳyzakonne, po kościołach odprawiane. [przypis redakcy ny]
²piła — piłka. [przypis redakcy ny]
³racyje po nim — słuszność po ego stronie. [przypis redakcy ny]
⁴duższy — silnie szy. [przypis redakcy ny]
⁵paszować — pasować (w kartach), ustąpić. [przypis redakcy ny]
⁶wierę — zaprawdę. [przypis redakcy ny]
⁷zajuszyć (daw.) — zalać krwią; rozdrażnić, doprowaǳić do wściekłości. [przypis edytorski]
⁸obiema — obydwom. [przypis redakcy ny]
⁹dwiema — dwoma. [przypis redakcy ny]
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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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