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Człowiek i zdrowie
W edną drogą szli razem i człowiek, i zdrowie.
Na początku biegł człowiek; towarzysz mu powie:

Zdrowie, Choroba,
Młodość, Starość,
Umiarkowanie«Nie spiesz się, bo ustaniesz». Biegł eszcze tym barǳie .

Wiǳąc zdrowie, że ego towarzystwem garǳi,
Szło za nim, ale z wolna. Przyszli na pół drogi:
Aż człowiek, że z początku nadwerężył nogi,
Zelżył¹ kroku na środku. Za ego rozkazem
Przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem.
Coraz człowiek ustawał, ma ąc w pogotowiu
Zbliżył się: «Iść nie mogę, prowadź mnie» — rzekł zdrowiu.
«Było mnie zrazu słuchać» — natenczas mu rzekło;
Chciał człowiek odpowieǳieć… lecz zdrowie uciekło.

¹zelżyć kroku — zwolnić; uczynić marsz lże szym, tzn. mnie forsownym. [przypis edytorski]
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Ten utwór est w domenie publiczne .
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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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