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IGNACY KRASICKI
   

Stary pies i stary sługa
Póki gonił za ące, póki kaczki znosił,
Kasztan¹, co chciał, u pana swo ego wyprosił.

Pan, Sługa, Starość,
Dworek, Pozyc a społeczna,
Upadek, PiesZstarzał się; aż z owego pańskiego pieścidła

Psisko stare, niezdatne, oddano do bydła.
Wiǳąc, że pies, nieborak, oblizu e kości,
Żywił go stary szafarz², niegdyś podstarości ³.

¹kasztan — nazwa psa wzięta od kasztanowate maści (dawana zazwycza koniom). [przypis redakcy ny]
²szafarz — ofic alista dworski naǳoru ący gospodarstwo domowe. [przypis redakcy ny]
³podstarości — zw. również karbowym, był w ma ątkach ziemskich pomocnikiem ekonoma i do obowiązków

ego należało bezpośrednie doglądanie prac, zwłaszcza w polu. [przypis redakcy ny]
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