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Samotność twoją i twoje zachody…
Jan Kochanowski

Samotność two ą i two e zachody
Sąǳi Pan eden smutku i nagrody
Nim serce naciesz!
U niego droga twa — z te się nie wraca
U niego ǳień nasz powszedni i praca
Orężem, pacierz.

Nie umiesz władać nim i a nie władam
Ale za tobą idąc też powiadam —
Bądź wola Two a!
A tako nam się świat ǳiś wyprostował
Jakby nas anioł dotknął i zawołał —
W uśmiechu zbro a.
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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.
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