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Pieśń XV¹²
Nie zawżdy Apollo³ strzela,
Ale łuk z lutnią poǳiela;
Nie zawżdy Mars⁴ hu woǳi,
Czasem też pod sieć ugoǳi⁵.

Nie zawżdy grad z góry leci
Albo burza niebo szpeci;
Chmury czarne wiatr wo u e,
A pogoda następu e.

Takżeć słusze⁶ człowiekowi
Ode mać sie asunkowi⁷,
A ako niewǳięczne⁸ brzemię
Uderzyć troski o ziemię⁹.

Cokolwiek raz przeminęło,
Niewrócony koniec wzięło,
A przyszły czas Bóg ma w mocy,
Pogrążony w twarde nocy¹⁰.

Dosyć na rozum człowieczy
ǲień ǳisie szy mieć na pieczy;
Ostatek na Boga wkłada ¹¹,
A dobrze żyć nie odkłada .

Ży dobrze, nie odkłada ąc;
Bo dalszych czasów czeka ąc,
Niepodobnym obycza em¹²,
Nie począwszy żyć, przesta em.

¹Ks. , Pieśń XV — motywy z licznych utworów Horacego (Carmina I , I , II , II , II , III , III
, epod ). [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]

³Apollo — w mit. gr. syn Zeusa i Latony, czasami utożsamiany z bogiem słońca Heliosem; był bogiem
muzyki, poez i, łucznictwa, proroctw i sztuki lekarskie . [przypis redakcy ny]

⁴Mars — w mit. rzym. bóg wo ny. [przypis redakcy ny]
⁵Czasem (…) pod sieć ugoǳi — aluz a do mitologiczne opowieści o tym, ak Wulkan (gr. Hefa stos) zarzucił

sieć na kocha ących się Marsa (gr. Aresa) i Wenus (gr. Aodytę), i zawstyǳił ich przed innymi bogami. [przypis
redakcy ny]

⁶słusze (starop.) — est rzeczą słuszną, przystoi. [przypis redakcy ny]
⁷odejmać sie frasunkowi — uwolnić się od asunku. [przypis redakcy ny]
⁸niewǳięczny* — niemiły (por. ǳisie sze wyrażenie: niewǳięczne zadanie). [przypis redakcy ny]
⁹Uderzyć (…) o ziemię — porzucić. [przypis redakcy ny]

¹⁰w twardej nocy — w niedostępne ciemności, ta emnicy (znaczenie wyrażenia nie do końca asne). [przypis
redakcy ny]

¹¹na Boga wkładaj — powierza Bogu. [przypis redakcy ny]
¹²Niepodobnym obyczajem — w sposób niemożliwy do po ęcia. [przypis redakcy ny]
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