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Fragment
 .  

Ongi¹ muzy spytałem, a ta
Odparła mi,

O czyzna, Poez a

Przy końcu odna ǳiesz nareszcie.
O na wyższym zamilczę.
Wzbronionym owocem, ak wawrzyn, est wszakże
Na barǳie o czyzna. Niechże te zakosztu e
Każdy w ostatku.

¹ongi — dawnie , kiedyś. [przypis edytorski]
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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