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Stary pies i stary sługa
Póki gonił zające, póki kaczki znosił,
Kasztan¹, co chciał, u pana swojego wyprosił.
Zstarzał się; aż z owego pańskiego pieścidła
Psisko stare, niezdatne, oddano do bydła.
Wiǳąc, że pies, nieborak, oblizuje kości,
Żywił go stary szafarz², niegdyś podstarości ³.

¹ as ta — nazwa psa wzięta od kasztanowatej maści (dawana zazwyczaj koniom). [przypis redakcyjny]
²s a ar — oﬁcjalista dworski naǳorujący gospodarstwo domowe. [przypis redakcyjny]
³p star i — zw. również karbowym, był w majątkach ziemskich pomocnikiem ekonoma i do obowiązków
jego należało bezpośrednie doglądanie prac, zwłaszcza w polu. [przypis redakcyjny]
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Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego ǳiałającej na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publicznej przechoǳi twórczość kolejnych autorów. ǲięki Twojemu wsparciu bęǳiemy
je mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwój Wolnych Lektur: Fundacja Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspierając zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundacji.

Pan, Sługa, Starość,
Dworek, Pozycja społeczna,
Upadek, Pies

