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Pieśń XX¹
Miło szaleć, kiedy czas po temu,
A tak, bracia, przypĳ każdy swemu²,
Bo o głoǳie nie chce sie tańcować,
A podpiwszy, łacnie uż błaznować.

Niech sie tu nikt z państwem nie ozywa³
Ani z nami powagi używa⁴,
Przywile e powieśmy na kołku,
A ty wedla pana siądź, pachołku!

Tam dobra myśl nigdy nie postoi,
Gǳie z re estru⁵ patrzą, co przystoi;
Á powiem wam, że sie tym świat słoǳi,
Gdy kole ą statek⁶ i żart choǳi.

Ale to mó zysk, że mię słuchacie,
A żadne mi pełne nie podacie;
Znał kto kiedy poetę trzeźwiego?
Nie uczyni taki nic dobrego.

Przedsię do mnie⁷, a a nie zawiodę;
Wy też druǳy, co macie pogodę⁸,
Każdy swo e ⁹ włóż w ucho leda co,
Nie macie tu oględać sie na co.

I z namędrszym nie trzymam w te mierze,
Kto sie długo na dobrą myśl bierze¹⁰;
Czas ucieka, a żaden nie zgadnie,
Jakie szczęście o utrze¹¹ przypadnie.

ǲiś bądź wesół, ǳiś uży biesiady,
O przyszłym dniu niecha prózne rady¹²;

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

²przypĳ każdy swemu — w domyśle: sąsiadowi. [przypis redakcy ny]
³Niech sie tu nikt z państwem nie ozywa — niech nikt nie mówi o sobie, akby był wielkim panem. [przypis

redakcy ny]
⁴powagi używa — pokazu e, aki est ważny. [przypis redakcy ny]
⁵z rejestru — według ścisłych reguł zachowania się. [przypis redakcy ny]
⁶statek (starop.) — powaga, stateczność. [przypis redakcy ny]
⁷Przedsię do mnie — no, chodźcie do mnie (lub: pĳcie do mnie). [przypis redakcy ny]
⁸druǳy, co macie pogodę — inni, którzy macie okaz ę, sposobność. [przypis redakcy ny]
⁹Każdy swojej — w domyśle: towarzyszce, kobiecie. [przypis redakcy ny]

¹⁰Kto sie długo na dobrą myśl bierze — eśli ktoś długo zbiera się do zabawy. [przypis redakcy ny]
¹¹o jutrze — utro. [przypis redakcy ny]
¹²niechaj próznej rady — zaniecha niepotrzebnych myśli. [przypis redakcy ny]
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Już to dawno Bóg odmyślił¹³ w niebie,
A k te raǳie nie przypuszczą ciebie.

¹³odmyślił — przemyślał. [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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