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DANIEL NABOROWSKI

Na toż
ǲień eden drugi goni i potem zostawa

Tam, skąd wiek wszytkokrotny odwrotu nie dawa.
Przemĳanie

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.

Życie, Śmierć

¹człowieku — ǳiś popr. forma C.lp: człowiekowi. [przypis edytorski]
²karmia (daw.) — karma, pokarm. [przypis edytorski]
³snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
⁴regestr (daw.) — spis. [przypis edytorski]
⁵gotować się (daw.) — przygotowywać się. [przypis edytorski]
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