


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Pieśń III¹
ǲbanie mó pisany²,
ǲbanie polewany,

Bądź płacz, bądź żarty, bądź gorące wo ny,
Bądź miłość niesiesz albo sen spoko ny,

Jakokolwiek³ zwano
Wino, co w cię lano,

Przymkni sie⁴ do nas a da sie nachylić,
Chciałbym twym darem gości swych posilić.

I ten cię nie minie,
Choć kto mądrym słynie;

Pĳali przedtym i filozofowie,
A przedsię⁵ mieli spełna⁶ rozum w głowie.

Ty zmiękczysz⁷ każdego,
Nastatecznie szego⁸;

Ty mądrych sprawy i ta emną radę⁹
Na świat wydawasz przez twą cichą zdradę.

Ty cieszysz naǳie ą
Serca, które mdle ą;

Ty ubogiemu przyprawu esz rogi,
Że mu ani król, ani hetman srogi.

Trzyma sie na mocy,
Bo cię całe nocy

Z rąk nie wypuścim, aż ǳień, ako trzeba,
Gwiazdy rozpęǳi co do edne z nieba.

¹W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach
est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

²pisany (starop.) — malowany, wzorzysty. [przypis redakcy ny]
³jakokolwiek — wszystko edno ak. [przypis redakcy ny]
⁴przymkni sie (starop.) — przybliż się. [przypis redakcy ny]
⁵przedsię (starop.) — mimo to. [przypis redakcy ny]
⁶spełna (starop.) — w całości. [przypis redakcy ny]
⁷zmiękczyć — sprawić, że ktoś stanie się skłonny do ustępstw. [przypis redakcy ny]
⁸nastateczniejszy — na barǳie stały, poważny. [przypis redakcy ny]
⁹tajemna rada — ta ne zamysły. [przypis redakcy ny]
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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.
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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.
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