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IGNACY KRASICKI
 

Wyżeł i brytan II
Pan strzelił, trafił kaczkę, pies dostał¹ i dobił,
A gdy postrzegł brytana, który nic nie robił,

Bezpieczeństwo, Pies,
Pozyc a społeczna, Praca

Zgrzytnął zębami:
«My tylko sami,
Wyżły legawe²,
Da em wam strawę³,

A wy śpicie, leniuchy».
«Patrz na mo e łańcuchy —
Rzekł brytan, stróż domowy —
Gdy ty iǳiesz na łowy,
Ja nic wprawǳie nie robię;
Ale gdy w nocne dobie⁴
Do wczasu⁵ się sposobisz⁶
I nic wówczas nie robisz,
Ja, uwolnion z łańcucha,
Czyniąc urząd podsłucha,
Gdy wyręczam kolegę,
Pana, ciebie, dom strzegę».

¹dostać — tu: odnaleźć postrzeloną zwierzynę. [przypis edytorski]
²legawy — o psie: wystawia ący zwierzynę myśliwemu i aportu ący ą po postrzeleniu. [przypis edytorski]
³strawa — eǳenie. [przypis edytorski]
⁴doba (daw.) — czas, pora. [przypis edytorski]
⁵wczas — odpoczynek. [przypis edytorski]
⁶sposobić się — przygotowywać się. [przypis edytorski]
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