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Do Pawła
Pawle, nie bądź tak wielkim panem do swe śmierci,
Byś mię kiedy znać nie miał, choć w te niskie sierci,
Bom a tobie rad służył eszcze w stanie mnie szym.
A choć to śmieszno bęǳie tym luǳiom dwornie szym,
Ja szczęście tak szacu ę, że ućciwym cnotom
Czynię cześć więtszą niżli bogatym klinotom.
A czemu? Bo pienięǳy i źli dostawa ą,
A z cnotą sami tylko dobrzy spółek ma ą.
A eślibyśmy kłaniać pieniąǳom się mieli,
Pewnie by tego po nas i Żydowie chcieli.
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