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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

WACŁAW POTOCKI

Epimenidów sen¹
…Co spał Epimanides lat, a ży ę tyle,
Jeśli ży ę, eśli się na życiu nie mylę…
Niemasz nic: wszytek żywot grzechem abo spaniem.
…Więc i mnie, w siedmǳiesiątym piątym sto ąc roku,
Czasby obuǳić, czasby porwać się uż z mroku.
Kto Epimenidesa — nie wiem; to wiem, że mię
Śmierć tro ga ǳieci buǳi, zruciwszy na ziemię
Z betów świeckich, gǳie choć co na awi cieleśni
Wiǳą luǳie, w rzeczy nic niemasz, wszytko się śni.
Tedy przetarszy oczy, wprzód na swe łożysko
Po rzawszy, plunę, możesz gorsze być mrowisko,
Gǳie leżąc, kędykolwiek obrócę się bokiem,
Wszędy nieszczęściu, żalom, chorobom obrokiem².
Złe edno z siebie zrzucisz, aż drugie, aż trzecie,
Aż i ǳiesiąte oślep lezie; rzekłbyś, że cię
Z nogami z eǳą, wszakże, choć ich tyla chmura,
Brednia są mrówki względem onego aszczura,
Który we dnie i w nocy, na awi i we śnie,
Serce w piersiach sumieniem katu e boleśnie.
Więc dłuże w tem pieleszu³ mam dognĳać brzydkiem?
…Porwę się i w skok bieżę do kościoła, kędy
Daleko wiǳę różne od starych obrzędy.
Żem się ledwie obaczył, eślim a w kościele?
Insze rzeczy opuszczam, których est tak wiele…
Idę potym do domu. Naprzód na se miki,
Aż ledwie zrozumiane usłyszę ęzyki,
Wszystkie w kupie, choć e Bóg rozǳielił u Babel.
Cóż skoro się popĳą a przy ǳie do szabel?
Prawda, że się tak z sobą obchoǳą dyskretnie:
Dość dobyć, i to rzadko — ale żaden nie tnie;
Językami, akby też z tretu⁴ zegnał baby,
Ledwie stalne⁵ kościoła dotrzyma ą sztaby.
Głowy im zagore ą duchem — ale winnym.
Mogę się niespodobać komu, choć niewinnym.
Wolę, rzekę, z swą radą, nim w bok wezmę, wprzódy
Wędrować, opuściwszy bankiet, do gospody.
Razem tylko był na niem, akby też u Lipków⁶,
Bom ako żyw nie słychał na se miku skrzypków.
¹Epimenidów sen — wiersz zaczyna powieścią o Epimeniǳie, co  lat przespał i po zbuǳeniu nikogo nie
poznał; tak i autor  lat (nie ściśle licząc!), przespawszy (bo życie snem), buǳi się, nie pozna e świata i luǳi
i słońce mu zaraz po świtaniu zachoǳi. [przypis redakcy ny]
²obrok — pasza, pożywienie, karma. [przypis edytorski]
³pielesz — łoże. [przypis redakcy ny]
⁴tret — targ. [przypis redakcy ny]
⁵stalne — stalowe, [przypis redakcy ny]
⁶Lipkowie — Tatarzy na służbie RP. [przypis redakcy ny]

Życie snem

Pĳaństwo, Konﬂikt

Z samą do Jarosławia żyǳi głową adą⁷,
Wszyscy tu dla pożytku, rzadki kto z obradą⁸,
Żeby abo arendy dostąpił czopowe ⁹,
Abo sobie przyczynił soli suchydniowe ¹⁰,
Zagrawszy na bankiecie bracie , a w ostatku
Chcąc zostać exaktorem¹¹ akiego podatku.
Bo żeby na se m posłem abo deputatem¹² —
O czymże mówić? nikt się nie zawieǳie na tem.
Cóż po rzawszy na szaty? w matery ach, w kro u,
Tylko uż nie dosta e na głowach zawo u.
W pamięci poważny stró ma ąc staroświecki,
Nie zbłąǳę, porównawszy z małymi ich ǳiecki.
Ten Turka, ten Węgrzyna (czego znakiem szata,
Bo nacóżby ą wǳiewał), ten zabił Chorwata.
Jakby to uż po wo nie, akby uż wygnani
Turcy z Kamieńca: drugi, ak żyw, nie był na nie .
Nie obaczysz w żebraczym płaszczu więce płatów,
Co w stro u i w ęzyku ǳisia u Sarmatów.
Brody, które powagi, rozumu, nauki
Znakiem były, postrzygli teraz na peruki.
Obacząli u kogo, naśmiewać e wolą.
Cóż niema ą z brody śmiać? sami wąsy golą.
Wszytko wolność szlachecka, i to, żal się Boże,
Nie pozwolić, aż se mik zapłacą mu, może.
Wżdy go i król i prawo kazało? Nie stanie¹³:
Wolnym szlachcic; niech ginie i o czyzna; a nie.
Toż z nim w targ, którzy ma ą w se miku prywatę¹⁴.
Chyba tak, zna cież łaskę, rzecze, wziąwszy datę¹⁵.
Nie wiemże, eśli się uż drugiemu nie goǳi,
Jeśli pierwszy do wziątku drogę mu zagroǳi.
Idę też do obozu za wo skiem po lekku,
Straciwszy w niem z młodości połowicę wieku,
Aż nie ten, co się bĳe, aż kto inszy liczy
I żołd i krwią nabyte żołnierskie zdobyczy.
Trudno się inakszego z takie rady skutku
Spoǳiewać kto miał, rzekę w sobie, nie bez smutku.
W papierach wo sko! gǳieżby chciał się też bić papier,
Szablę wziąwszy (po polsku, po niemiecku rapier).
Nad papierami trąbią na każdy rok larmo¹⁶ –
Komuż na borg ¹⁷umierać, komuż chce się darmo?
Żołnierza, ako w piekle owego pieszczocha,
I ta nie do ǳie wody od Łazarza trocha,
Żeby ęzyk omoczył, którą na tym świecie
Ciężki poborca z niego prasą do krwie gniecie.
Starszyzna wsi kupu e, sieǳąc przy kominie;
Żołnierz chleba o kĳu żebrze abo ginie.

Moda, Stró

Szlachcic, Samolubstwo

⁷Z samą do Jarosławia żyǳi głową jadą… — tak odpowieǳiał Żyd Potockiemu na zapytanie, z czym na
armark do Jarosławia eǳie; tak samo eǳie szlachta na se miki. [przypis redakcy ny]
⁸obrada — rada. [przypis redakcy ny]
⁹arenda czopowa — czopowe, akcyzę od wina, piwa itd. pobieraną od czopa u szynkarza, wyǳierżawiano
szlachcie. [przypis redakcy ny]
¹⁰sól suchydniowa — soli dostarczano szlachcie. [przypis redakcy ny]
¹¹exaktor — poborca. [przypis redakcy ny]
¹²Bo żeby na sejm posłem abo deputatem… — ani myśli o urzęǳie posła lub deputata. [przypis redakcy ny]
¹³nie stanie sejmik — zerwie go. [przypis redakcy ny]
¹⁴prywata — interes prywatny. [przypis redakcy ny]
¹⁵data — dar. [przypis redakcy ny]
¹⁶larmo — alarm, trwoga. [przypis redakcy ny]
¹⁷na borg (daw.) — na kredyt. [przypis edytorski]
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Cóż mówić o prywatnych, o szlacheckich domach?
O czym się ani śniło w staroświeckich kromach,
Żeby to wszytko było (choć prędko w garść chuchnie)
Dla stro u do szkatuły, dla stołu do kuchnie.
Własnego nawet swego nie poznałem domu!
Ocknąwszy się z ciężkiego fortuny pogromu.
Szczere pustki, niemasz nic, śmiele goń z kopĳą,
Niemasz żony i ǳieci, bracia uż nie ży ą,
Synowcy, krewni, nawet przy aciele moi
Wszyscy spią, akbym wiǳiał w zburzone się Troi.
Przestałem być o cem, gǳie drugi ǳiś praǳiadem.
Chyba że z miłosierǳia kto nad trupem bladym
Wrzuci w grób i nie da psom głodnym z niego żeru.
Niemasz ǳieci, nie trzeba do pogrzebu kiru…
Idę spać, gǳie na dłuższy czas mię nie obuǳi…

Śmierć, Samotność

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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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
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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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