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Na swoje księgi
Nie dba ą mo e papiery
O przeważne¹ bohatery;
Nic u nich Mars, chocia srogi,
I Achilles prędkonogi²;
Ale śmiechy, ale żarty
Zwykły zbierać mo e karty.
Pieśni, tańce i biesiady
Schaǳa ą się do nich rady³.
Statek tych czasów nie płaci⁴,
Pracą człowiek próżno traci.
Przy aszkach mi wżdy nale ą,
A to wniwecz, co się śmie ą.

¹przeważne — tu: o barǳo ważnych; o odważnych. [przypis edytorski]
²Mars… Achilles — tu przywołani ako wyraz tematyki poważne , wo enno–historyczne : w mit. gr. Mars

był bogiem wo ny, a Achilles występu e w eposie Homera, Iliaǳie. [przypis redakcy ny]
³rady — rade, z radością, chętnie. [przypis edytorski]
⁴Statek tych czasów nie płaci — stateczność est w tych czasach nieopłacalna. [przypis edytorski]
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