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Dialog¹
Ksiąǳ ma ster² ezuita chcąc o ców zabawić
Starał się barǳo piękny dy alog wyprawić;

Teatr, Ksiąǳ, Praca,
Umiarkowanie

A że właśnie do rzeczy było z karnawałem,
Przedsięwziął diabła bitwę dać z świętym Michałem.
Za czym dla archanioła zgotowano skrzydła;
Żeby zaś diabła postać stała się obrzydła
I tym większym zwycięzca mógł wsławić się plonem,
Diabła z sześciołokciowym kle ono ogonem.
Gdy przyszło rzecz wyprawiać, Michał, skrzydły skory³,
Wyleciał chyżym lotem z ma strowe komory.
A diabeł, skrępowany potró nym łańcuchem,
Z nadto długim ogonem, z nadto grubym brzuchem,
Uwiązł we drzwiach nieborak… i pęknął na progu.
Gǳie nadto przygotowań, tam nic z dy alogu.

¹dialog — prosta forma sceniczna do poł. XVIII w. uprawiana w teatrach konwiktów zakonnych. [przypis
redakcy ny]

²majster — tu: magister, mistrz w konwikcie zakonnym. [przypis redakcy ny]
³skory — szybki; skrzydły skory: szybki ǳięki posiadanym skrzydłom. [przypis edytorski]
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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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