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JAN KOCHANOWSKI

On Health
 .  
My good and noble health,
Thou matter’st more then wealth.
None know’th thy worth until
Thou fad’st, and we fall ill.
And every man can see,
In stark reality,
And every man will say:
«’Tis health I need today».
No better thing we know,
No dearer gem we owe,
For all that we possess:
Pearls, stones of great ﬁnesse,
High oﬃces and power
— One may eǌoy this hour —
And so the gis of youth,
And beauty are, in truth,
Good things, but only when
Our health is with us then.
For when the body’s weak,
The world around is bleak.
O ewel dear, my home
Awaiteth thee to come;
With thee it shall not perish.
’Tis all for thee to cherish.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach
..PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kochanowski-on-health
Tekst opracowany na podstawie: Polish Poetry in English, tłum. Jarek Zawaǳki [online], [dostęp: ..].
Dostępny WWW: http://archive.org/details/PolishPoetryInEnglish.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Materiał źródłowy pobrany ze strony http://archive.org/details/PolishPoetryInEnglish.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Fernando Reyes Palencia@Flickr, CC BY-SA .
e
lne e t
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.
a
e
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

 



  On Health



