Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

WINCENTY KOROTYŃSKI
  ,  

Wicinnik¹ na wiosnę
Słońce chmurki rozgania,
Wiosna rączkę nam poda,
Niemen skoczy z posłania,
Bęǳie niebo a woda;
My tą dróżką — drożyną
Popłyniemy z wiciną².
Co tam rapa³, zawała⁴!
Precz, kto lękasz się biedy!
Kto odważny — ak strzała
Do Królewca, Kła pedy!
Jak my rannych żurawi,
Tam wiciny ciekawi.
Wraz na bacie⁵ k’nam zgra ą
Płyną spasłe Niemczyska:
„Mospan Polak!” woła ą,
Starszy kupca uściska;
O , podskoczy okrutnie
Kiedy żytko nam utnie!
Byłoż ziarna bogato!
Poǳiobały e wróble,
Że choć prosto na lato,
Zęby schowa gǳieś w kuble;
Reszta płynie do Gdańska…
Wola Bożka i pańska!
I tam eść chcą niezgorze :
Wszyscy Boża drużyna!
My im damy dar Boży,
Oni daǳą nam wina —
Ot i kupcy, i pany
Raǳi⁶ będą z zamiany!…
Maszcie, druhu edyny!
Wtenczas ciebie ustro ę
¹wicinnik — człowiek ciągnący pod prąd w górę rzeki wicinę, t . statek rzeczny służący do transportu
towarów. [przypis edytorski]
²wicina — statek rzeczny służący do transportu towarów. [przypis edytorski]
³rapa (daw.) — próg rzeczny. [przypis edytorski]
⁴zawała — prawdop. przeszkoda. [przypis edytorski]
⁵bat (daw.) — duża łódź do transportu towarów na wodach śródlądowych. [przypis edytorski]
⁶rad (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]

Ziarno, Handel

W kraśną⁷ ﬂagę i w liny,
Jak we wstęgi ǳiewo ę,
I wicina popłynie
Ku serdeczne roǳinie…

⁷kraśny — czerwony. [przypis edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
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o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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