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ELŻBIETA DRUŻBACKA
 

Przypisanie pewnemu Kawalerowi,
który za jednem strzeleniem młyn
na woǳie, domy na ląǳie spalił
Z dwóch zodyacznych znaków¹ sformowany

Kawaler z serca, a bohatyr z miny,
Nie zmierza w tarczą, nie strzela do ściany;

Gǳie strzeli, płoną ogniem domy, młyny:
Wodnik na woǳie, i strzela, i pali,
Strzelec na ląǳie, któż go nie pochwali?

¹zodyaczny znak — znak Zodiaku. [przypis edytorski]
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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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