


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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JAN KOCHANOWSKI
,   

Do Andrzeja Trzecieskiego¹
Bógżeć zapłać, Jędrze u, żeś mię ǳiś upoił,
Boś we mnie niepotrzebne troski upokoił,
Które mi serce gryzły, ako to być musi,
Gdy człowieka niewǳięczność opętana dusi.
Wiem dobrze, że niedługo ze mną te rozkoszy,
Bo to wszytko po chwili trzeźwią myśl rozpłoszy,
Ale wita mi ta noc wolna od asunku!
Któż wieǳiał, by tak wiele należało² w trunku?

¹Andrze Trzecieski (zm. ) — poeta polsko-łaciński, tłumaczpsalmów, ǳiałacz reformacy ny. Był on
autorem biografii Re a i wierszy na śmierć Kochanowskiego. Pozostawił po sobie bogatą bibliotekę. [przypis
redakcy ny]

²należało — leżało, kryło się. [przypis redakcy ny]

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
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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