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O swych rymiech
Ja inacze nie piszę, eno ako ży ę;
Pĳane mo e rymy, bo i sam rad pĳę,

Ksiąǳ, Poeta, Poez a, Wino

Nie mierzi mię biesiada, nie mierżą mię żarty,
Podczas i czepiec; więc też pełne tego karty.
Co po sykofancy e ¹? — Chcesz mię miary w życiu
Nauczyć, a sam, księże, nosisz diabła w kryciu.

¹sykofancyja — sykofanc a; umie ętność przypodobania się, pochlebstwo. [przypis edytorski]

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?
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