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Na most warszewski
Nieubłagana Wisło, próżno wstrząsasz rogi¹,
Próżno brzegom gwałt czynisz i hamu esz drogi;

Miasto, Woda, Żywioły

Nalazł fortel król August², ako cię miał pożyć,
A ty musisz tę swo e dobrą mayśl położyć³,
Bo krom wioseł, krom prumów uż ǳiś suchą nogą
Twó grzbiet nieu eżdżony wszyscy deptać mogą.

¹rogi — rogami. [przypis redakcy ny]
²Nalazł fortel król August — most rozpoczęto budować w r. , ukończono po śmierci króla w r. .

Otwarcie mostu nastąpiło  kwietnia . [przypis redakcy ny]
³dobrą myśl położyć — wyrzec się swawoli. [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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