


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Zboże we młynie
Zboże na mąkę oddane do młyna,
Wiǳąc zgon bliski, tak mówić poczyna,
„Panie młynarzu! uważcie też przecie,
Jakąż z me śmierci korzyść mieć bęǳiecie?
Nie lepie by to było rozsiać na zagony,

I obfite zbierać plony?
Na to młynarz odpowie: „śmierć nas wszystkich czeka,
Tak was ziarnka, ak człowieka.
Wszystko ma przeznaczenie; uż zasiane pola,
Wam inny los przeznacza odwiecznego wola.
Lecz nie drży cie przed śmiercią; żadne z was nie zginie

Postać zmienicie edynie.
Wszystko, co was teraz szpeci,

Na bok odleci.
W drobnym pyłku, pyłku czystym,
Jaśnie ąc blaskiem śnieżystym,
Wnĳǳiecie w wspaniałe sale,
W postaci świetne na bale,
A za mężną śmierć w te chwili,
Będą was wszyscy wielbili.”

Skończył, a chlubnie umrzeć wszystkie sobie życzą,
Śmierć utraca okropność, sta e się słodyczą.
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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