


 

 

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.

JAN KOCHANOWSKI
 ,   

Pieśń V¹
Kto ma swego chleba,
Ile człeku trzeba,

Może nic nie dbać o wielkie dochody,
O wsi, o miasta i wysokie grody.

To pan, zdaniem moim,
Kto przestał na swoim;

Kto więce szuka, awnie to znać da e
Sam na sie, że mu eszcze nie dosta e².

Siła³ posiadł włości,
Kto u ął chciwości⁴;

Trudnie to przy ǳie niż Turki zhołdować
Albo waleczne Tatary wo ować.

Mocą wiele świata
Wziął za krótkie lata

Król macedoński⁵, lecz mu sie tak zdało,
Że nań samego świat był eden mało.

Cóż pomoże zbro a
Albo właǳa two a?

Serca nie zleczą żadne złotogłowy,
Żadny skarb troski nie wybĳe z głowy.

Więc śmierć nieużyta⁶
Ta za gardło chwyta

Bogate pany ako proste sługi,
Ani zborgu e, byś wyciągnął długi⁷.

Lecz przedsię⁸ człowiecza
Wszystka o tym piecza⁹,

Aby ku złotu złota przybywało;
Bo, by nawięce , łakomemu mało.

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

²nie dostawać (starop.) — brakować. [przypis redakcy ny]
³siła (starop.) — dużo. [przypis redakcy ny]
⁴ujął chciwości — poskromił chciwość. [przypis redakcy ny]
⁵Król macedoński — Aleksander Wielki (– r. p.n.e.), król macedoński, w kole nych wyprawach za ął

Pers ę, Egipt, Babilon i wiele innych ziem. Symbol woǳa nieustraszonego i chciwego wciąż nowych zdobyczy.
[przypis redakcy ny]

⁶nieużyty (starop.) — nieubłagany. [przypis redakcy ny]
⁷Ani zborguje, byś wyciągnął długi — nie poczeka, aż ściągniesz należności od dłużników. [przypis redakcy ny]
⁸przedsię (starop.) — przecież. [przypis redakcy ny]
⁹piecza (daw.) — staranie (o coś). [przypis redakcy ny]
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Wszystko to zostanie
Po twe śmierci, panie;

A coś ty zebrał przez ten czas łakomie,
To sie zostoi¹⁰, nie wiem w czyim domie.

Sklep¹¹ ten niedobyty¹²
Puści prędko nity¹³;

A winem, co sie ty asu esz o nie,
Bęǳie zamaczał potomek twó konie.

¹⁰zostoi — ostanie się, zostanie. [przypis redakcy ny]
¹¹sklep (starop.) — piwnica. [przypis redakcy ny]
¹²niedobyty (starop.) — nie do zdobycia. [przypis redakcy ny]
¹³Puści (…) nity — rozpadnie się, nie przetrwa; nity: gwoźǳie. [przypis redakcy ny]

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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