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Na lipę
Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!
Nie do ǳie cię tu słońce, przyrzekam a tobie,
Choć się nawyssze wzbĳe, a proste promienie
Ściągną pod swo e drzewa rozstrzelane cienie.
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewa ą,
Tu słowicy, tu szpacy wǳięcznie narzeka ą.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.
A a swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawǳie nie roǳę, lecz mię pan tak kłaǳie
Jako szczep napłodnie szy w hesperyskim saǳie¹.

¹w hesperyskim saǳie — w ogroǳie Hesperyd rosły, według podań greckich, drzewa o złotych owocach.
[przypis redakcy ny]
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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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aszki-ksiegi-wtore-na-lipe-gosciu-siaǳ-pod-mym-lisciemaTekst opracowany na podstawie: Jan Kochanowski, ǲieła polskie, tom , Państwowy Instytut Wydawniczy,
wyd. , Warszawa, 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Barbara Otwinowska, Dariusz Gałecki, Julian Krzyżanowski, Olga Sutkowska.
Okładka na podstawie: slightly everything@Flickr, CC BY .
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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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