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Do starosty muszyńskiego¹
O starosta na Muszynie²,
Ty się znasz dobrze na winie;

Wino, Poeta, Gospodarz

Znasz i masz, bo tylko z góry
Spuściwszy wóz, aliż Uhry³
Okaż swó smak staradawny,
Starosto muszyński sławny,
A niech go a też skosztu ę,
Boć i a smak w beczce czu ę!
A nie żal mi, żem poetą; Słowo
Jest coś umieć alfę z betą⁴
Tym luǳiom ty, Stanisławie,
Chcesz li się zachować prawie⁵,
Nie szafirem, nie rubinem,
Ale e ćci dobrym winem;
A stąd to bęǳiesz miał w zysku,
Że coś ǳiś obłoków blisku,
To cię pĳanymi rymy
Aż do nieba wprowaǳimy.

¹Adresatem aszki był zapewne Stanisław Kempiński, starosta muszyński w latach –. [przypis re-
dakcy ny]

²na Muszynie — Muszyna leży pod Nowym Sączem na ważnym szlaku handlowym wiodącym na Węgry.
[przypis redakcy ny]

³Uhry (z czes.) — Węgry. [przypis redakcy ny]
⁴umieć alfę z betą — być uczonym; znać ęzyk grecki. [przypis redakcy ny]
⁵się zachować prawie — naprawdę zdobyć ich względy. [przypis redakcy ny]
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