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Epitafium Jóstowi Glacowi¹
Jóst Glac tu leży, szafarz wierny panu swemu,
Królowi na północy niezwyciężonemu.

Bóg, Kara, Sprawiedliwość,
Wina

Teraz ma liczbę czynić² przed panem groźnie szym,
Gǳie każdy winien, by też był naniewinnie szym:
Pokry swym miłosierǳiem, Panie, nasze złości,
Bośmy zginęli według Twe sprawiedliwości.

¹Jóst Glac — kupiec krakowski, potem lwowski, zapewne skarbnik królewski za Zygmunta Augusta, zmarł
w r. . [przypis redakcy ny]

²liczbę czynić — wyliczać się. [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.
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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.
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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.
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