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Z Anakreonta
Kiedy by worek bogatego złota
Mógł człowiekowi przysporzyć żywota:

Bogactwo, Pieniąǳ,
Miłość, Szczęście,
Przemĳanie, ŚmierćI sam bych się uż ął pienięǳy chować,

Żebych się miał czym śmierci odkupować.
Ale eśli nikt kupnem nie przyczyni
Żywota sobie, zaż nie głupie czyni,
Kto się asu e, a żywie w kłopocie?
Jeśli masz umrzeć, a cóż ci po złocie?
Ja dobre myśli zawżdy chcę używać,
Ja z przy acioły chcę pospołu bywać.
A eśli Wenus od tego nie bęǳie,
I Bogumiła niecha się przysięǳie!

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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Jak możesz pomóc?
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