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Do Wacława Ostroroga¹
Próżno przeć: upiłem się; winem czy-li rymy?
Jeśli winem, subtelne tego wina dymy.

Wino, Pĳaństwo

Wiesz, co mi się teraz zda, Wacławie cnotliwy?
Zda mi się, że malu ę swó obraz właściwy,
Który mięǳy biskupy zawieszę zacnymi,
Nie wsiami światu znaczny, ale rymy swymi.
Wszyscy pĳani, wiǳę, a pĳan-em i a.
Kto szczęściem, a a winem. Odpuść, Adrasty a!²

¹Wacław Ostroróg (zm. ) — kasztelan kaliski, zwolennik i protektor braci czeskich. [przypis redakcy ny]
²Adrastyja — Adrastia (Nemezis), bogini sprawiedliwości, personifikac a doli luǳkie , przeznaczenia. [przy-

pis 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
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