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IGNACY KRASICKI
   

Szkatuła ze złotem, wór z kaszą
Szkatuła pełna złota śmiała się raz z wora.
Tegoż właśnie złoǳie e do skarbcu¹ wieczora

Bogactwo, Próżność,
Przemĳanie, Umiarkowanie

Wkradli się; zamek zdarli, zawiasy odkuli
I żeby złota dostać, szkatułę popsuli.
Wiǳąc wór, który z kaszą odpoczywał w oknie,
Że w kawałki rozbita na podwórzu moknie,
Rzekł do nie : «Jam ocalał ma ąc tylko kaszę.
Nie trzeba się wynosić z tego, co nie nasze».

¹do skarbcu — do skarbca, a właśc. tzw. skarbczyka, pomieszczenia służącego do przechowywania cennie -
szego dobytku; tu pełniącego również funkc ę spichlerza. [przypis redakcy ny]
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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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