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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.

¹ y o — ǳiś popr.: wszystko. [przypis edytorski]
² o
(daw.) — rozum. [przypis edytorski]
o (daw.) — piękność. [przypis edytorski]
³
⁴
— uroda, piękno. [przypis edytorski]
⁵
— awantura, rozróba. [przypis edytorski]
ny — tu: miłosny (dosł.: związany z sercem). [przypis edytorski]
⁶
⁷n
(daw.) — na złość, na przekór. [przypis edytorski]
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
o
o
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

Czas, Przemĳanie, Vanitas

Miłość

