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Do Mikołaja Firleja
Mało na tym, że mo e aszki masz pisane,
Lecz e chcesz, Mikoła u, mieć i drukowane;

Pozyc a społeczna, Sława

Ku ćci czy hańbie mo e ? — Cóż, nie wierzysz temu
Żeś i sam w nich? Ba, esteś, uż wierz słowu memu
A tak rozmyśl się na to, trefno li to bęǳie,
Gdy we aszkach kasztelan¹ drukowany sięǳie?
Jać wytrwam, choć mię będą aszkopisem wołać,
Bom nie mógł ani bo om, ani mężom zdołać.

¹kasztelan — Mikoła Firle mianowany został kasztelanem wiślickim na se mie Unii Lubelskie ( r.).
[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/aszki-ksiegi-trzecie-do-mikola a-firle a-malo-na-tym-ze-
mo
Tekst opracowany na podstawie: Jan Kochanowski, ǲieła polskie, tom , Państwowy Instytut Wydawniczy,
wyd. , Warszawa, 
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, Barbara Otwinowska, Dariusz Gałecki, Julian Krzyża-
nowski, Olga Sutkowska.
Okładka na podstawie: halseike@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.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-trzecie-do-mikolaja-firleja-malo-na-tym-ze-mo
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-trzecie-do-mikolaja-firleja-malo-na-tym-ze-mo
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-trzecie-do-mikolaja-firleja-malo-na-tym-ze-mo
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/626
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

