Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Na toż
ǲień eden drugi goni i potem zostawa
Tam, skąd wiek wszytkokrotny odwrotu nie dawa.
Żaden ǳień i goǳina bez szkody nie bywa
Człowieku¹, który ze dniem zarówno upływa.
Karmia² byt nasz goǳiny, która leci snadnie³;
Więce się ten nie wraca, kto z regestru⁴ spadnie;
Już w nocy wiekuiste sen przy ǳie spać twardy.
Na to masz zawsze pomnieć, o człowiecze hardy:
Dwakroć ży e, kto ży ąc umrzeć się gotu e⁵;
Umiera dwakroć, kto się śmiertelnym nie czu e.
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o
— ǳiś popr. forma C.lp: człowiekowi. [przypis edytorski]
a a (daw.) — karma, pokarm. [przypis edytorski]
a
(daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
t (daw.) — spis. [przypis edytorski]
oto a
(daw.) — przygotowywać się. [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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/naborowski-na-toz
Tekst opracowany na podstawie: Daniel Naborowski, Poez e, oprac. Jan Dürr-Durski, Państwowy Instytut
Wydawniczy, 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. Doﬁnansowano ze środków
Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paulina Choromańska, Paweł Kozioł, Weronika Trzeciak, Wo ciech Szczęsny.
Okładka na podstawie: martinak@Flickr, CC BY .
o
t
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.
a oż
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.
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