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Pieśń VII¹²
Słońce pali, a ziemia iǳie w popiół prawie,

Świata nie znać³ w kurzawie;
Rzeki dnem ucieka ą⁴,

A zagorzałe⁵ zioła dżdża⁶ z nieba woła ą.

ǲieci, z flaszą do studnie ; a stół w cień lipowy,
Gǳie gospodarskie głowy
Od gorącego lata

Broni list⁷, za wsaǳenie przy ęmna zapłata.

Lutni mo a, ty ze mną; bo twe wǳięczne strony⁸
Cieszą umysł trapiony,
A troski nieuspione⁹

Prędkim wiatrom poda ą¹⁰ za Morze Czerwone.

¹Ks., Pieśń VII — w pieśni po awia ą się motywy z Carmina Horacego (I , I , I , II , II ). [przypis
redakcy ny]

²W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach
est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

³nie znać — nie widać. [przypis redakcy ny]
⁴dnem uciekają — wysycha ą, wsiąka ąc w dno. [przypis redakcy ny]
⁵zagorzały — spalony, wyschnięty. [przypis redakcy ny]
⁶dżdża (starop.; D. lp od: deżdż) — deszczu. [przypis redakcy ny]
⁷list (daw.) — liść. [przypis redakcy ny]
⁸strony (starop.) — struny; u Kochanowskiego niekiedy po awia się również forma z „ó”. [przypis redakcy ny]
⁹nieuspiony (starop.) — nie da ący się uśpić, uśmierzyć. [przypis redakcy ny]

¹⁰podawać — tu: przekazywać. [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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