


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

JAN KOCHANOWSKI
,   

Do doktora¹
Nie trzeba mi się wiele dowiadować,
Kędy ty choǳisz, doktorze, miłować,

Obycza e

Bo która z tobą wieczór pobłaznu e,
Każda naza utrz piżmem zalatu e²

¹Do Jakuba Montana (zm. ). Włoch, doktor medycyny i filozofii, kanonik krakowski, lekarz biskupa
Padniewskiego, późnie archidiakon lubelski. W kapitule krakowskie sprawował urząd prokuratora. [przypis
redakcy ny]

²piżmem — lekarz sam przyrząǳał lekarstwa, do których używano również pachnącego piżma. [przypis
redakcy ny]
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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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