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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JAN KOCHANOWSKI
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O Hannie
Serce mi zbiegło, a nie wiem inacze ,
Jedno do Hanny, tam bywa naracze ¹.

Kochanek, Miłość

Tom był zakazał, by nie przy mowała
W dom tego zbiega, owszem, wypychała.
Pó dę go szukać, lecz się i sam bo ę
Tam zostać. Wenus, powieǳ radę swo ę!

¹naraczej — na chętnie . [przypis edytorski]
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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