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WŁADYSŁAW BEŁZA
  

Disce puer¹
Siadł król Batory² na swe stolicy
W sławy i blasku potęǳe;

Król

Miecz mu połyskał w ǳielne prawicy,
Dłoń drugą oparł na księǳe.

Przed królem stało małe pacholę³,
Uśmiech miał w oczach swawolny,

Stró , Pozyc a społeczna

Ale myśl akąś asną na czole,
A był to biedny żak⁴ szkolny.

Choć ubiór ego nie lśnił szkarłatem,
Bo nosił świtkę⁵ siermiężną⁶;
Nie drżał on trwożnie przed ma estatem,
Choć stał z pokorą należną.

A król i mędrzec w edne osobie,
Los chłopca ma ąc na wzglęǳie:

Nauka, Uczeń, Sława

„Ucz się! — doń rzecze, — a a to zrobię,
Że w pierwszych bęǳiesz stał rzęǳie!”

Bo wieǳiał król ten, że nie garść złota
Darzy znaczeniem i właǳą;
Ale nauka, prawość i cnota,
Na szczeble sławy prowaǳą.

I choć król dawno spoczął uż w grobie,
Dotąd brzmi ego oręǳie⁷:
„Ucz się pacholę! a mówię tobie,
Że bęǳiesz w pierwszych stał rzęǳie!”

¹disce puer (łac.) — ucz się, chłopcze. [przypis edytorski]
²Batory, Stefan (–) — właśc. Istvan Bathory, książę Siedmiogrodu, od  król Polski, a od 

wielki książę litewski; poślubił Annę Jagiellonkę, córkę Zygmunta I Starego, ostatnią przedstawicielkę Piastów
na polskim tronie. Jeden z na wybitnie szych polskich królów elekcy nych. [przypis edytorski]

³pacholę (przestarz.) — chłopiec ma ący od kilku do kilkunastu lat, uż nie małe ǳiecko, a eszcze nie
młoǳieniec; także: giermek. [przypis edytorski]

⁴żak (przestarz.) — uczeń, student. [przypis edytorski]
⁵świtka — męska oǳież wierzchnia używana przez chłopów oraz ubogą szlachtę; roǳa koszuli z długimi

rękawami, wykonane z grubego materiału, sięga ące do połowy ud lub do kolan; stała się symbolem biedy, ale
też szlachetne prostoty; siermięga. [przypis edytorski]

⁶siermiężny — prosty; wykonany z grubego materiału, zgrzebny. [przypis edytorski]
⁷oręǳie — apel, odezwa; skierowane do ogółu społeczeństwa uroczyste przemówienie osoby piastu ące

ważny urząd (przywódcy państwa, dosto nika kościelnego), często wygłaszane z okaz i akiegoś wydarzenia lub
święta. [przypis edytorski]
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