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Do Stanisława Wapowskiego¹
Nie przez pochlebstwo ani złote dary,
Jako te lata zwykły teraźnie sze,
Ale przez cnotę na mieśce ważnie sze,
Goǳisz, Wapowski, ako zwycza stary.

Bogactwo, Cnota,
Szlachcic, Obycza e,
Państwo

Szczęśliwe czasy, kiedy giermak szary²
Był tak poćciwy ako ty³ ǳisie sze
Jedwabne bramy⁴ co raz kosztownie sze;
Wprawǳieć nie było kosztu na maszkary⁵,
Ale był zawżdy koń na staniu⁶ rzeźwi,
Drzewo, tarcz pewna i pancerz na ścienie,
Szabla przy boku, sam pachołek trzeźwi.

Stró

Nie szukał pierza, wyspał się na sienie,
A bił się dobrze. Boda tak uboga
ǲiś Polska była i poganom sroga!

¹Stanisław Wapowski (zm. ok. ) — podkomorzy sanocki, dworzanin i dyplomata. [przypis redakcy ny]
²gie ak s a — zwykły stró szlachecki. [przypis redakcy ny]
³t — tu: te (ǳisie sze). [przypis edytorski]
⁴ e wa ne a — wystawną oǳież bramowano edwabiem lub futrem. [przypis redakcy ny]
⁵ as ka — tu: stro ne przebrania. [przypis redakcy ny]
⁶na stani — w sta ni. [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-stanislawa-wapowskiego
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 Krzyżanowski, Olga Sutkowska.
Okładka na podstawie: slightly everything@Flickr, CC BY .
Wesp
Wo ne ekt
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.
ak o es po
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

   

 Do Stanisława Wapowskiego



