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Na lipę
Uczony gościu! Jeśli sprawą mego cienia
Uchoǳisz gorącego letnich dni promienia,

Drzewo, Poez a

Jeślić lutnia na łonie i ǳban w zimne woǳie
Tym wǳięcznie szy, że sieǳisz i sam przy nim w chłoǳie:
Ani mię za to winem, ani pó oliwą,
Bu ne drzewa nalepie dżdżem niebieskim żywą;
Ale mię racze daru rymem pochwalonym,
Co by zazdrość uczynić mógł nie tylko płonym,
Ale i płodnym drzewom; a nie mów: „Co lipie
Do wirszów?” — skaczą lasy, gdy Orfeus¹ skrzypie.

¹Orfeus — syn Muzy Kaliope i Apollina, śpiewem swym i grą na lutni poskramiał ǳikie zwierzęta, wzruszał
drzewa i kamienie, uspoka ał burze morskie i wiatry. [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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wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
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