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DANIEL NABOROWSKI

Do Anny
Z czasem wszytko¹ przemĳa, z czasem bieżą lata,
Z czasem państw koniec iǳie, z czasem tego świata.
Za czasem usta e dowcip² i rozum niszcze e,
Z czasem gładkość³, uroda, udatność wiotcze e.
Z czasem kwitnące łąki krasy⁴ postrada ą,
Z czasem drzewa zielone z liścia opada ą.
Z czasem burdy⁵ usta ą, z czasem krwawe bo e,
Z czasem żal i serdeczne⁶ z czasem niepoko e.
Z czasem noc dniowi, ǳień zaś nocy ustępu e,
Czasowi zgoła wszytko na świecie hołdu e.
Szczera miłość ku tobie, Anno, me kochanie,
Wszytkim czasom na despekt⁷ nigdy nie ustanie.

¹wszytko — ǳiś popr.: wszystko. [przypis edytorski]
²dowcip (daw.) — rozum. [przypis edytorski]
³gładkość (daw.) — piękność. [przypis edytorski]
⁴krasa — uroda, piękno. [przypis edytorski]
⁵burda — awantura, rozróba. [przypis edytorski]
⁶serdeczny — tu: miłosny (dosł.: związany z sercem). [przypis edytorski]
⁷na despekt (daw.) — na złość, na przekór. [przypis edytorski]

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
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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.
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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