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DANIEL NABOROWSKI

Usiłowanie
Dał ci się Bóg uroǳić do wysokich rzeczy,

Wysokie tedy zawsze sprawy mie na pieczy.
Ambic a

Choć się nie zawsze zdarzy, ty przecie czyń two e.
Ten, co wysokim rzeczom oddał myśli swo e,
Choć nie dopiął, ten pozad¹ nie barzo² zostawa;
Iż to, co mógł, uczynił, tym się zacnym stawa.

¹pozad (daw.) — w tyle. [przypis edytorski]
²barzo — ǳiś popr.: barǳo. [przypis edytorski]
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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.
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