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Z Anakreonta
Ciężko, kto nie miłu e, ciężko, kto miłu e,
Nacięże , kto miłu ąc łaski nie zysku e.

Bogactwo, Pieniąǳ,
Miłość, Korzyść, Obraz
świataZacność w miłości za nic, aszka obycza e,

Na tego tam naracze patrza ą, kto da e.
Boda zdechł, kto się naprzód złota rozmiłował,
Ten wszytek świat swoim złym przykładem popsował.
Stąd walki, stąd morderstwa; a co eszcze więce ,
Nas, chude, co miłu em, to gubi napręce .

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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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.
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