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Skarb
Znalazł skarb człek bogaty, wiǳiał to ubogi;
Gdy więc bluźni Opatrzność, skarży się na bogi,

Kondyc a luǳka, Los,
Korzyść, Kara,
SprawiedliwośćRzekł mu Jowisz: «Poczeka , co się dale stanie!»

Wtem ów bogacz skończywszy skarbów odkopanie Bogactwo, Choroba,
ŚmierćPrzenosił e do domu; a że dźwigał w nocy,

Wpadł w chorobę z niewczasu¹ i umarł z niemocy².
«Bierz tę zdobycz — rzekł Jowisz — a nie sądź z pozoru!
Karze czasem Opatrzność, gdy przyczynia zbioru».

¹niewczas — trud, niewygoda, brak odpoczynku. [przypis edytorski]
²niemoc — choroba. [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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