


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Do Anny
Wczora, czeka ąc na twe obietnice
I zabywa ąc nie ako tęsknice,
Napisałem ci krom rozmysłu wszego
Ten rym niegładki, skąd byś serca mego
Frasunk poznała i myśl utrapioną,
Anno, twoimi słowy zawieǳioną,
Bom ustawicznie rachował goǳiny
A szukał twego mieszkania przyczyny¹
Chciałem li czytać, tom nic nie rozumiał;
Chciałem li zagrać, tom począć nie umiał.
Na koniec wziąwszy we mdłą rękę piórko
Pisałem: „O ca prawǳiwego córko
Nieprawie słowna!” — a w tym mię sen zmorzył,
Gniew upokoił, naǳie ę umorzył.

¹mieszkania przyczyny — przyczyny spóźnienia 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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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