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Do Pawła Stępowskiego¹
Sam pannę ściskasz, sam się zakazu esz²,
Sam w ucho szepcesz, sam, Pawle, cału esz,
Wszytkoś sam zabrał, ani się dasz pożyć³ —
A eszcze by cię do aszek nie włożyć?

¹Paweł Stępowski — przy aciel Kochanowskiego, sekretarz królewski, dyplomata i poeta. [przypis redak-
cy ny]

²zakazujesz (starop.) — zalecasz się. [przypis edytorski]
³pożyć (starop.) — pokonać. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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