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.

DANIEL NABOROWSKI

Do Seweryna
Pili z sobą dwa na zmowie
Za edne , za drugie zdrowie.
Tu możesz zrozumieć snadnie¹,
Że nie każdy tego zgadnie.
A te przy aciółki obie
Są bliskie sąsiady sobie.
Rów mięǳy nimi granica
I wpada ako ulica
Właśnie na gościniec, który
Przez pośrodek białe góry
Iǳie w niż do Szarogroda,
Kędy Kieski² wo ewoda
Więził kiedyś wu a swego,
Skąd do procesu prawnego
Przyszło stronom, a sąsiady
Były przyczyną te zwady.

¹snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
²Kieski — ǳiś popr.: kĳowski. [przypis edytorski]

Sąsiad

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/naborowski-do-seweryna
Tekst opracowany na podstawie: Daniel Naborowski, Poez e, oprac. Jan Dürr-Durski, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN. Doﬁnansowano ze środków
Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paulina Choromańska, Paweł Kozioł, Weronika Trzeciak, Wo ciech Szczęsny.
Okładka na podstawie: Enigmatic Gate…, K\uvan\ue Ni\uf@Flickr, CC BY .
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.

  Do Seweryna



