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WACŁAW POTOCKI

Nie mĳaj murowanego komina
Jeǳie nas trzech z se miku imo¹ dwór szlachecki;
Sam² stał na grobli, baba w stawie płócze³ niecki;
Prosi na wstęp. Wstąpimy, bo południe blizko⁴; Gospodarz
Każe wskok do obiadu zakładać ognisko,
A tym czasem do izby prowaǳi nas sieǳieć,
Chcąc się czego o przeszłym se miku dowieǳieć.
Prawimy, ale się nam na żołądku zwĳa, Głód, Gość
Gǳie nie tylko południe, lecz śródwieczerz mĳa;
Już byśmy po pieczeni w karczmie przy ogórku
Jechali, nie czeka ąc ego podwieczorku;
Dawno by konie obrok z adły. Ów się boży⁵,
Że owsa nie namłócił. Wolałbym na droże
Kupić w karczmie, niżeli sieǳieć, ak na szydłach,
Dla kapłona tłustego i gęsi w powidłach,
Choć by i kuropatwa i cukrowe wety⁶.
Jakoż patrząc na obrus i świeże serwety,
Prze źrałby⁷ się w talerzu, bo dopiero z szkuty⁸.
Trzy goǳiny to leży na stole dla buty⁹,
Wielka aparency a¹⁰ przyszłego obiadu.
Nie byłoby inacze , pomyślę, do ładu.
Aż też niesie parobek barszcz w kowanym pasie,
Panna petercymentu¹¹ flaszkę. Po źrym¹² na sie.
Żołądków rano wódką zagrzawszy z hanyżem,
Ostrzyliśmy apetyt na kapłona z ryżem.
«Radem¹³ wam, Bracia, ale ako szkolne pensa Jeǳenie, Skąpiec
Uczą nas, bęǳie, prawi, sine arte mensa¹⁴.
Blomuz¹⁵, potaź i ykacz ancuskie to brednie;
Proszę na ten barszcz polski, póki nie ostydnie¹⁶».
A w barszczu trzy zapartki¹⁷ koło kury suche .

¹imo — mimo [t . obok; red. WL]. [przypis redakcy ny]
²sam — w domyśle: sam gospodarz, właściciel dworu. [przypis edytorski]
³płókać (daw.) — ǳiś popr.: płukać. [przypis edytorski]
⁴blizko (daw.) — ǳiś popr.: blisko. [przypis edytorski]
⁵bożyć się — przysięgać. [przypis redakcy ny]
⁶cukrowe wety (starop.) — słodki deser. [przypis edytorski]
⁷przejźrałby się (daw. reg.) — prze rzałby się; Przejźrałby się w talerzu, bo dopiero z szkuty — talerz (srebrny

lub cynowy) tak nowy, że aż błyszczy, można się w nim prze rzeć; dopiero co przywieziony na szkucie z Gdańska.
[przypis edytorski]

⁸dopiero z szkuty — szkutą (łoǳią) z Gdańska przywieziony. [przypis redakcy ny]
⁹dla buty — z próżności, dla prestiżu. [przypis edytorski]

¹⁰aparencja (z łac.) — okazałość. [przypis redakcy ny]
¹¹petercyment — wino hiszpańskie. [przypis redakcy ny]
¹²pojźrym na sie (daw. reg.) — spo rzymy na siebie (nawza em). [przypis edytorski]
¹³radem wam (daw.) — rad wam estem, cieszę się z wasze wizyty. [przypis edytorski]
¹⁴sine arte mensa (łac.) — stół (obiad) bez kunsztu, prosty. [przypis redakcy ny]
¹⁵Blomuz, potaź i frykacz (. blanc-manger, potage, fricassê) — ancuskie potrawy. [przypis redakcy ny]
¹⁶ostydnąć — ǳiś popr.: ostygnąć. [przypis edytorski]
¹⁷zapartek — zepsute a ko; a ko z martwym kurczakiem w środku. [przypis edytorski]
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Znać w niem tyǳień kucharka płókała pieluchy.
Kwokę, pomyślę sobie, a z nią wraz i a ca
Niewylęgnione, dla nas kazał warzyć zdra ca.
Potym kaszę aglaną tenże kuchmistrz niesie,
Tak twardą, że pies skoczy, a nie załomie się.
Toż syra¹⁸, bo z kapustą nie każe się kwapić,
Żeby petercymentu było po czym napić¹⁹.
Więc nie adszy, nie piwszy, że uż ku wieczoru,
Porwiemy się do karczmy niedaleko dworu,
Napatrzywszy obrusów i Gdańskie ²⁰ się cyny.
Co masz w wozie, kucharzu, da ; miasto²¹ zwierzyny
Na pieczeni przy kasze pozbęǳiem oskomin²²!
Niech mĳa, komu w drogę, murowany komin.

¹⁸syr (daw. reg.) — ser. [przypis edytorski]
¹⁹napić — ǳiś popr.: napić się. [przypis edytorski]
²⁰Gdański — ǳiś popr. pisownia małą literą: gdański. [przypis edytorski]
²¹miasto — tu: zamiast; miasto zwierzyny na pieczeni przy kaszej pozbęǳiem oskomin — zaspokoimy apetyt

prostą pieczenią z kaszą (w karczmie) zamiast wyszukaną zwierzyną (w gościnie u szlachcica). [przypis edytorski]
²²oskominy a. oskoma (daw.) — apetyt. [przypis edytorski]
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