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Z niewiadomego
ǲbanie gliniany, ǳbanie!… pĳąc z ciebie wino;
Wspominam, żem est z gliny — mam być kiedyś gliną.

Wino, Vanitas, Kondyc a
luǳka

Z autora niewiadomego
Brzuchu obmierzły! przez two ę to sprawę,
Pochlebca sprzedał wolność za potrawę.

Jeǳenie, Pochlebstwo,
Wolność

Z Teognidesa
Nie dbam o skarby!… mo e sprzęty złote.
Być w stanie miernym i obok mieć cnotę.

Bogactwo, Cnota,
Umiarkowanie

Z ballady
Pręǳe fortuny zniosę pocisk twardy,
Niżeli eden wzrok bogacza hardy.

Bieda, Bogactwo, Los

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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es rzy olne e tury
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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