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Epitaﬁum Andrzejowi Bzickiemu, kasztelanowi chełmskiemu¹
Możem się nie owsze ki skarżyć na te lata;
Jakokolwiek, est przedsię godności zapłata.
Jędrze Bzicki w tym grobie leży położony,
Który acz nie w ma ętnym domu uroǳony,
Jednak za dowcipem swym, którym go był ho nie
Bóg obdarzył, a on im szafował przysto nie,
Był wziętym u wszech luǳi, sieǳiał w pańskie raǳie²
Co mu więtszą cześć niosło niż złoto w pokłaǳie.
Do Turek posłem choǳił, labirynty prawne,
Jeśli ednemu w Polszcze, emu były awne.
Umarł prawie na ręku u życzliwe żony³
I leży pod tym zimnym marmorem zamkniony.

¹Andrze Bziki — kasztelan chełmski, posłował do Turc i w r. , znawca prawa. [przypis redakcy ny]
²w pańskiej raǳie — w senacie, do którego należał, ako kasztelan. [przypis redakcy ny]
³Bzicki nie żył uż  czerwca . [przypis redakcy ny]
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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