Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Do Pawła Stępowskiego¹
Sam pannę ściskasz, sam się zakazu esz²,
Sam w ucho szepcesz, sam, Pawle, cału esz,
Wszytkoś sam zabrał, ani się dasz pożyć³ —
A eszcze by cię do aszek nie włożyć?

¹Paweł Stępowski — przy aciel Kochanowskiego, sekretarz królewski, dyplomata i poeta. [przypis redakcy ny]
²zakazujesz (starop.) — zalecasz się. [przypis edytorski]
³pożyć (starop.) — pokonać. [przypis edytorski]
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Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
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zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

