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Nagrobek koniowi
Tym cię marmurem¹ ućcił twó pan żałościwy
Pomniąc na two ę ǳielność, Glinko białogrzywy!

Koń, Śmierć, Żałoba

A tyś był dobrze goǳien, nie podlegwszy skazie,
Świecić na wielkim niebie przy lotnym Pegazie².
Ach, niebożę, toś ty mógł z wiatry w zawód biegać,
A nie mogłeś nieszczęsne śmierci się wybiegać!

¹marmurem — oryginalnie u Kochanowskiego, zgodnie z dawną ortografią est: „marmórem”. [przypis
edytorski]

²na… niebie przy… Pegazie — Pegaz, skrzydlaty rumak Muz i poetów (symbol natchnienia poetyckiego),
przeniesiony na firmament tworzył gwiazdozbiór Pegaza. [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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