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Pieśń XXIV¹
Zegar, słyszę, wybĳa,
Ustąp, melankolĳa!
Dosyć na dniu ma statek,
Dobre myśli ostatek².

U Boga każdy błazen,
Choć tu przymówki prazen³,
A im sie barzie sili,
Tym eszcze więce myli.

A kto by chciał na świecie
Uważyć, co sie plecie,
ǲiwnie to prawdy blisko,
Że człek - Boże igrzysko.

Dygnitarstwa, urzędy,
Wszystko to awne błędy⁴;
Bo nas równo śmierć saǳa
Ani pomoże właǳa.

A nad chłopa⁵ chciwego
Nie masz nic nęǳnie szego;
Bo na drugiego zbiera,
A sam głodem umiera.

Więc by tacy synowie
Byli ako o cowie,
Dawno by z te przyczyny
Świat sie ął żebraniny.

Lecz temu Bóg poraǳił,
Bo co eden zgromaǳił,
To drugi wnet rozciska⁶;
Niech świata głód nie ściska.

Po śmierci trudno rząǳić;
Tyś mógł, o cze, nie błąǳić,

¹W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach
est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

²Dosyć na dniu ma statek (…) ostatek — sens agmentu: wystarczy uż powagi w tym dniu, ostatek czasu
poświęćmy zabawie. [przypis redakcy ny]

³tu przymówki prazen (starop.) — tu (czyli na ziemi) wolny od napiętnowania. [przypis redakcy ny]
⁴błędy (starop.) — głupstwa, sprawy niewarte zachodu. [przypis redakcy ny]
⁵chłop — tu: mężczyzna, człowiek. [przypis redakcy ny]
⁶rozciskać — rozrzucić (por. ciskać: rzucać). [przypis redakcy ny]
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Syn tylko worki zliczy,
W rozumie nie ǳieǳiczy.

Przeto te troski płone⁷
Szatanowi zlecone⁸;
Niech, uprzątnąwszy głowę⁹,
Mkną w skrzynię Fokarowę¹⁰.

A nam wina przynoście,
Z wina dobra myśl roście;
A asunek podlany
Ta e by śnieg zagrzany.

⁷płony (starop.) — płonny, zbyteczny, daremny. [przypis redakcy ny]
⁸szatanowi zlecone (przen.) — przeklęte. [przypis redakcy ny]
⁹uprzątnąwszy głowę — wyprowaǳiwszy się z głowy. [przypis redakcy ny]

¹⁰skrzynię Fokarowę — skrzynię Fokarów; choǳi o bankierską roǳinę Fuggerów. [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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xxiv
Tekst opracowany na podstawie: Pieśni Jana Kochanowskiego księgi dwo e, Drukarnia Łazarzowa, Kraków,

Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Olga Sutkowska, Piotr Wilczek.
Okładka na podstawie: FriaLOve@Flickr, CC BY-SA .
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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Pieśń XXIV (Zegar, słyszę, wybĳa…) 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xxiv
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/3055
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

