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WACŁAW POTOCKI

Na chłopów podgórskich
Pocóż do cuǳych z młodu szlachta eźǳi kra ów?
Żeby mogli nawyknąć tamtych obycza ów,

Pozyc a społeczna,
Obycza e, Obcy, Chłop,
Szlachcic, SprawiedliwośćŻe na chłopów podgórskich nieprzystępne Włochy¹,

Do bliskich Węgier choǳą na podobne fochy².
Szlachta kłaniać, zalecać, stroić się chędogo³,
Nieznacznie albo racze kształtnie odrwić⁴ kogo;
A chłopi się kraść, kłamać, modą zabieszczadną⁵
Uczą, bowiem nad inszych kłama ą i kradną.
Czemuż różną nagrodę swe wędrówki ma ą?
Szlachtę czczą honorami, a chłopów wiesza ą.

¹Włochy a. Wołochy — tu daw.: ludy z południa Europy. [przypis edytorski]
²fochy — żarty, sposoby. [przypis redakcy ny]
³chędogo (daw.) — tu: elegancko. [przypis edytorski]
⁴odrwić — tu daw.: oszukać. [przypis edytorski]
⁵moda zabieszczadna — moda zagórska, węgierska; rozbó . [przypis redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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