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Ostatni despotyzm
„Cóż nowego?” — „Despotyzm runął!… Wraz opowiem…
Oto depesza…”
„Jakże pan cieszy się zdrowiem?
Niech pan sięǳie! epesza m i… Spocząć proszę.
Lecz co słyszę! W przysionku chrzęszczą mekintosze¹
Ktoś nadchoǳi! — To baron! Jakże cenne zdrowie?
Niech sięǳie! Cóż nowego nam baron opowie?…”

*
„ epesza ta co mówi?… Może pomarańczę?…
Lub może wody z cukrem?” — „Upadły szarańcze
W Grec i… Na Cyprze brzeg się w otchłanie usunął…
W y i
e i s im² występu e itta…
— Pomarańcza, ak wiǳę, z Malty — wyśmienita!”
„Może drugą?…”

*
„I akże despotyzm ów runął?”

Lecz — właśnie anonsu ą eksszambelanowę
Z synem przybranym… — Cóż pan mówisz na nepotyzm?³
Chłopiec starszy od matki o rok i o głowę…
Właśnie nadchoǳą…
Jakże? Runął ów despotyzm?»

¹me intosz (a. ma intosz (z ang. Mackintosh) — płaszcz nieprzemakalny lub nieprzemakalny materiał; nazwa
pochoǳi od nazwiska ego wynalazcy. [przypis edytorski]
² y i e i s i — komedia . dramaturga Pierre-Augustina Beaumarchais’go (–), na podst.
które powstała słynna opera Gioacchino Rossiniego, wystawiona po raz pierwszy w  r. [przypis edytorski]
³nepotyzm (łac. nepos: wnuk, bratanek) — faworyzowanie krewnych i przy aciół przy rozǳielaniu godności
i stanowisk. [przypis edytorski]
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