Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JAN KOCHANOWSKI
,   

O żywocie luǳkim
Wieczna Myśli¹, któraś est dale niż od wieka,
Jesli cię też to rusza, co czasem człowieka,
Wierzę, że tam na niebie masz mięsopust prawy²
Patrząc na rozmaite świata tego sprawy.
Bo leda co wyrzucisz, to my, ako ǳieci,
W taki treter, że z sobą wyniesiem i śmieci.
Więc temu rękaw urwą, a ten czapkę straci;
Drugi te krotochwile i włosy przypłaci³.
Na koniec niefortuna albo śmierć przypadnie,
To drugi, choćby nierad, czacz porzuci snadnie.
Panie, godno li, niech tę rozkosz z Tobą czu ę:
Niech druǳy za łby choǳą, a a się ǳiwu ę.

¹ iec
y li — ﬁlozoﬁczne określenie Boga, obo ętnego na sprawy doczesne. [przypis redakcy ny]
²mi o u
wy — prawǳiwe widowisko karnawałowe (zapustne), w czasie którego mięǳy gawiedź uliczną
rzucano przysmaki, co wywoływało bó ki. [przypis redakcy ny]
³k o oc wile i w o y y ci — zabawę przypłaci włosami wydartymi mu w bó ce. [przypis redakcy ny]
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