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wolnelektury.pl.
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WACŁAW POTOCKI

Dla ścieżki drogi nie opuszczaj
Każdy się, mówi polska przypowieść, oszuka,
Kto, ma ąc drogę w oczach, ścieżki sobie szuka

Błąǳenie

I abo e we dwo e przyczyni¹, chcąc skrócić,
Abo musi zaszedszy nie tam, gǳie chciał wrócić;
Musi często ze strachem nocować w pół boru,
Puściwszy się bitego swym domysłem toru:
Przyzna ą doświadczywszy, dla tego ostrożni,
Trafi li się drugi raz wędrować, podróżni.
Nie ednemu się da znać posztarzowi² ścieżka,
Kiedy, puściwszy drogę, terminu omieszka³.
Przeto królewską drogą⁴ gościniec swą mową Niebezpieczeństwo
Uprzywile owany łacinnicy zową.
Leda⁵ hulta , leda drab, kędy się mu nada,
Czego wolne⁶ gościńce, na ścieżkach zasiada.

¹przyczynić (daw.) — dołożyć, pomnożyć, powiększyć. [przypis edytorski]
²posztarz — pocztylion. [przypis redakcy ny]
³omieszkać (daw.) — spóźnić się, opuścić, nie stawić się gǳieś. [przypis edytorski]
⁴królewska droga — via regia. [przypis redakcy ny]
⁵leda (daw.) — tu: byle. [przypis edytorski]
⁶czego wolne — od czego. [przypis redakcy ny]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/potocki-dla-sciezki-drogi-nie-opuszczaj
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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/potocki-dla-sciezki-drogi-nie-opuszcza
Tekst opracowany na podstawie: Wacław Potocki, Wiersze wybrane, wyd. i oprac. Aleksander Brückner, nakł.
Krakowska Spółka Wydawnicza, druk. W.L. Anczyca i Spółki w Krakowie, Kraków [].
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Elbląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BE. Utwór powstał w ramach
”Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku” realizowanego za pośrednictwem MSZ w ro-
ku . Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym
informac i o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą
w  r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aneta Rawska, Katarzyna Dug, Marta Nieǳiałkowska, Paulina Choro-
mańska, Paulina Ołtusek.
Okładka na podstawie: Tim Green aka atoach@Flickr, CC BY .
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.

   Dla ścieżki drogi nie opuszczaj 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/potocki-dla-sciezki-drogi-nie-opuszczaj
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/2435
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

