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Na łakome
Na umyśle prawǳiwe bogactwa zależą;
Pod nim srebro i złoto, i pieniąǳe leżą;

Bogactwo, Mądrość,
Skąpiec, Korzyść

A temu bogatego imię bęǳie służyć,
Który szczęścia swo ego umie dobrze użyć.
Ale kto ustawicznie leży nad liczmany,
Tylko tego słucha ąc, gǳie przeda ne łany,
Ten równie ako pszczoła plastry w ul układa,
A drugi nic nie robiąc miód gotowy ada.

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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