


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Marność
Świat hołdu e marności
I wszytkie ziemskie włości;

Vanitas

To na wieki nie minie,
Że marna marność słynie.
Miłu my i żartu my,
Żartu my i miłu my,
Lecz pobożnie, uczciwie,
A co czyste właściwie.
Nad wszytko bać się Boga —
Tak aszką¹ śmierć i trwoga.

¹fraszka (z wł.) — drobiazg. [przypis edytorski]
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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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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/naborowski-marnosc
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/naborowski-marnosc
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/2214
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

