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Epitafium Grzegorzowi Podlodow-
skiemu, staroście radomskiemu¹
By wedla cnót i godności
Grzebiono umarłych kości,

Cnota, Grób

Przyszłoby ǳiś leżeć tobie
W złotym, Podlodowski, grobie.
Teraz cię licha mogiła
Znacznego męża przykryła,
Ale sława sięga nieba;
Nie z grobu cię sąǳić trzeba.

¹Grzegorz Podlodowski (zm. ok. ) — starosta radomski, był szwagrem Jana Kochanowskiego. [przypis
redakcy ny]
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