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Do Aleksandry
Ma śliczna Aleksandro, gdybym świat miał w mocy,
Krwawy uraz na sercu nosząc we dnie, w nocy,
Dałbym ci go w zakłaǳie, serce okupu ąc,
Lecz, nęǳnik, rozgniewane niebo na się czu ąc¹,
I to, co mam, na ołtarz twó niosę z ochotą:
Krew swo ę², zdrowie, wierność, stateczność i z cnotą.

¹ro n e ane n e o na s
— szyk przestawny: czu ąc, że niebo est na mnie rozgniewane. [przypis
edytorski]
²s o — ǳiś popr.: swo ą. [przypis edytorski]
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
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