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dac ę Nowoczesna Polska.

JAN KOCHANOWSKI
,   

Do snu
Śnie, który uczysz umierać człowieka
I ukazu esz smak przyszłego wieka,

Sen, Śmierć

Uśpi na chwilę to śmiertelne ciało,
A dusza sobie niech pobu a mało!
Chce li, gǳie asny ǳień wychoǳi z morza,
Chce li, gǳie wieczór gaśnie pozna zorza
Albo gǳie śniegi panu ą i lody,
Albo gǳie wyschły przed gorącem wody.
Wolno e w niebie gwiazdom się ǳiwować
I spornym biegom¹ z bliska przypatrować,
A ako koła w społecznym mĳaniu
Czynią dźwięk barzo wǳięczny ku słuchaniu².
Niech się nacieszy nieboga do woli,
A ciało, które odpoczynek woli,
Niecha tym czasem tęsknice nie czu e,
A co to nie żyć, w czas się przypatru e.

¹spornym biegom — różnorodnym ruchom ciał niebieskich. [przypis redakcy ny]
²koła… czynią dźwięk — według wyobrażeń filozofa greckiego Pitagorasa, uznawanych aż do przy ęcia nauki

Kopernika, wszechświat był zbudowany z ǳiewięciu kręgów, „kół”, a racze półkul (sfer), umieszczonych edna
nad drugą; półkule te obracały się wyda ąc dźwięczne głosy, tzw. harmonię sfer. [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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