


 

 

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.

IGNACY KRASICKI
 

Szczep winny
Mówią Araby, iż gdy szczep winny
Adam posaǳił, diaboł, zbyt czynny,

Wino, Diabeł, Zwierzęta

Podlał krwią pawia, co Adam szczepił.
A gdy się w zroście szczep coraz krzepił

I listki wydał,
Diaboł krew małpią do pierwsze przydał.
Zeszły agody, skropił lwią uchą,
A gdy do źrzały, a było sucho,
Skropił e wszystkie posoką świnią¹.

Cóż teraz czynią?
Oto gdy wina szklankę kto łyknie,
Jak paw się nadmie, po drugie krzyknie,
Skacze ak małpa, gdy szklanki mnoży,
Po piąte , szóste ak lew się sroży;
A kiedy coraz więce przyczynia²,
Z pawia, lwa, małpy sta e się świnia.

¹posoka świnia — krew świńska. [przypis redakcy ny]
²przyczyniać — dodawać. [przypis redakcy ny]
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