


 

 

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.

WACŁAW POTOCKI

Chwalą ǳieci pawia
Chwalą wszyscy poetę, aż ów odpowieda:
Chwaląć i ǳieci pawia, a nikt mu nic nie da.

Poeta, Pieniąǳ

Piękna rzecz est i miła chwała luǳka, ale
Pięknie sza, kiedy datek bęǳie przy pochwale.
Jednak ǳiś wiersze piszą w tym luǳie dostatku,
Mało o łaskę w chwale dba ą, mało w datku;
Przecież to nic wielkiego pana nie oszpeci,
Gdy się domyśli, choć są dyskretni poeci.
Co przed laty rzemiosłem, co bywało zyskiem,
To ǳiś, szkolnych wy ąwszy, zabawą, igrzyskiem.
(Ci edną ręką piszą, nadstawia ą drugie ¹,
Aby krople czeka ąc z Helikońskie strugi²).
Jakoż lepsza rzecz, niż pić, niż w karty zasiadać —
Wiersze krom³ u my zdrowia, szkody w mieszku⁴ składać,
Kto z przyroǳenia pochop⁵ ma do nich; a kto nie,
Lepie grać, pić, mordować w polu za psy⁶ konie.
Ale dość bęǳie oczu miał mó ogon pawi,
Dość łaski, kto go światu na oczy wystawi.

¹Ci jedną ręką piszą, nadstawiają drugiej (…) — panegiryki [utwory pochwalne — red. WL.] dla „datku”
pisano i drukowano. [przypis redakcy ny]

²struga Helikońska — struga płynąca z góry Muzom święte [z Hippokrene, źródła na stokach masywu
Helikon — red. WL.]. [przypis redakcy ny]

³krom — tu: prócz, bez. [przypis edytorski]
⁴w mieszku — w worku pieniężnym. [przypis redakcy ny]
⁵pochop (daw.) — skłonność, zapęd. [przypis edytorski]
⁶za psy — za psami. [przypis redakcy ny]
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