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O żywocie luǳkim
Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;

Kondyc a luǳka,
Przemĳanie, Theatrum
mundiNie masz na świecie żadne pewne rzeczy¹,

Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.
Zacność, uroda, moc, pieniąǳe, sława,
Wszystko to minie ako polna trawa²;
Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, ako czynią łątkom³

¹Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy — Por.: „Wszystko to marność nad marnościami” (Vanitas va-
nitatum et omnia vanitas), Księga Koheleta. W te starotestamentowe księǳe Kohelet snu e rozważania nad
sensem luǳkiego życia. Próbu e znaleźć odpowiedź na pytanie o szczęście, ale mu się to nie uda e. Jedyny
wniosek, aki płynie z tych rozmyślań, streszcza się w formule, że wszystko est marnością, nic nie znaczy i est
skazane na zagładę. Już na samym wstępie czytamy: „Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność
nad marnościami — wszystko marność” (Koh :). Kohelet est przy wszystkich tych, którzy cierpią i nie ma
ich kto pocieszyć. Jedyną pociechą — akże przewrotną — est to, że ( ak mówi Kohelet) smutek est lepszy
niż śmiech, bo przy smutku serce est dobre i mądre (Koh :-). [przypis edytorski]

²Wszystko… minie jako polna trawa — W Księǳe Iza asza czytamy: „Wszelkie ciało to akby trawa, a cały
wǳięk ego to niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat” (Iz :-). [przypis edytorski]

³Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom — wsaǳą nas do worka ak kukiełki (marionetki) po przed-
stawieniu. [przypis edytorski]

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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