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IGNACY KRASICKI
 

Wino szampańskie
Niezłe to bywa czasem, co przymusi¹.
Mruczało wino, iż go² czopek dusi,

Przemoc, Właǳa,
Rewoluc a, Wino

I żwawe wielce,
Wrzało w butelce.

I póty wrzało, aż go się pozbyło.
Ale cóż się wydarzyło?
Przez połowę wyleciało,
Co zostało, wywietrzało:
Aż na koniec własnym czynem
Poszło w ocet, bywszy winem.

¹Niezłe to bywa (…) co przymusi — ba kę o winie szampańskim uważa się za komentarz do sytuac i Polski
w burzliwym okresie przed i w czasie kole nych zaborów oraz insurekc i kościuszkowskie . [przypis edytorski]

²go — po awia ąca się czasem u Krasickiego męska forma zaimka w mie sce nĳakie e. [przypis redakcy ny]
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możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
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