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Fejerwerk
W lesie w noc ciemną

Zapalony fe erwerk¹ miał postać przy emną.
Ogień, Światło, Cień,
Próżność, Las, Miasto

Więc kontenci puszkarze²,
Chcąc rzecz zlepszyć w zamiarze,

Ku milszemu upominku³
Odprawili rzecz na rynku.

Ten, gdy się własnym oświeceniem krasił,
Fe erwerk zgasił.

Zawiódł skorych w czynieniu.
Trzeba światłu być w cieniu.

¹fejerwerk (właśc. fajerwerk; z niem. Feuer: ogień) — sztuczne ognie da ące różne efekty świetlne; w XVIII
w. fa erwerki były barǳo częstym sposobem uświetniania uroczystości na dworach. [przypis edytorski]

²puszkarz — tu: spec alista wyrabia ący i puszcza ący ognie sztuczne. [przypis redakcy ny]
³upominek — wspomnienie, upamiętnienie. [przypis redakcy ny]
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