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Nagrobek Stanisławowi Zaklice zCzy-
żowa¹
Tu Stanisław Zaklika położył swe kości,
Nie tylko z przodków swoich, lecz i z swe ǳielności
Dobrze znaczny, bo w kra ach postronnych strawiwszy
Młodość swo e i królom, panom swym, służywszy,
Ostatek wieku swego Pospolite Rzeczy
Oddał; które , swych utrat nie ma ąc na pieczy,
Darmo zawżdy rad służył; bo ako nagrody
Od te , od które wszytko, chcieć za swo e szkody?
Cnota na ćci ma dosyć; tą Zaklika słynie,
Wszytko insze ako dym albo mgła przeminie.

¹Stanisław Zaklika, kasztelan połaniecki, zmarł ok.  r. [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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