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Nagrobek Stanisławowi Grzepskie-
mu¹
To mie sce, w którym ciało two e pochowano,
Godna rzecz, Grzepski, aby łzami obmywano.

Grób, Mądrość

Nauka, cnota, rozum i postępki święte
Tam z tobą w ten grób za raz z pośrodka nas wzięte.
Świat, esliże dobrze znał te przymioty w tobie,
Mógłby nie rok ani dwa czernić się w żałobie
Po twym ze ściu. Lecz poty, póki sam stać bęǳie,
Niech się twe imię sławi i zawsze, i wszęǳie.

¹Stanisław Grzepski (–) — profesor filozofii na Uniwersytecie Krakowskim, autor pierwszego pod-
ręcznika geometrii w ęzyku polskim (). [przypis redakcy ny]
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