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Do Stanisława Porębskiego¹
Jeśli co ważne est świadectwo mo e,
Porębski złoty, „Skotopaski” two e²
W te waǳe u mnie, żeby się mógł do nich
Teokryt przyznać, tak a trzymam o nich.

¹Stanisław Porębski, przy aciel Kochanowskiego, studiował prawo w Padwie, prawdopodobnie był także
dworzaninem Zygmunta Augusta. [przypis redakcy ny]

²Skotopaski (od: skot — bydło) — pieśni pasterskie, sielanki, których mistrzem był poeta grecki Teokryt
(III w. p.n.e.). Utworów Porębskiego, niestety, nie znamy. [przypis redakcy ny]
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