


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JAN KOCHANOWSKI
,   

Z Anakreonta
Skoro w rękę wezmę czaszę,
Wnet ze łba troski wystraszę;

Wino, Pĳaństwo, Wo na

Więc iż mnimam, że mam wiele,
Stąd mi łacno o wesele.
Wieniec musi być na głowie,
A aszka wszyscy panowie.
Kto się chce bić, obu zbro ę,
Ja przy kuflu przedsię sto ę,
Bo tak mnimam, iż upitym
Lepie leżeć niż zabitym.
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