


 

 

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.

JAN KOCHANOWSKI
,   

O flisie
Ze Gdańska flis wędru ąc, gdy sobie nadchoǳił,
Stąpił we wsi do karczmy, aby się ochłoǳił.

Kochanek, Mąż, Obycza e,
Żona

Ale miasto ochłody eszcze się zapalił,
Bo mu Kupido młodą gospodynią schwalił.
Więc każe piwa nosić, a gospodarz baczy,
Że mu do żony z wiosłem flis przymierzać raczy.
Da pokó : za gościów grosz miło mu się napić,
Nie każe się do łoża gospodynie kwapić.
Flis ma swą rzecz na pieczy, a gospodarz nie mnie .
Słucha cież, kto tu sztukę wyprawi foremnie .
Kiedy gospodarz nie mógł uż przesieǳieć flisa:
„Nie tu — pry — łgać”; wzniózwszy gzła nakrył dłonią cisa.
Usnął ściany się wsparwszy. Flis ku panie goǳi.
One też nie od tego, ręka tylko szkoǳi.
„Namnie sza to” — rzecze flis; także mięǳy spary
W grosz ugoǳił dobywszy krzoski z szarawary.
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