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Na słup kamienny
Jest coś na świecie (kto chce pilno we źrzeć w rzeczy),
Z czego się dowcip wypleść nie może człowieczy¹.

Cnota, Rozum

Co rozumowi barzie , proszę cię, przystało,
Jeno żeby się złym źle, dobrym dobrze ǳiało?
W czym tak częsta omyłka, że ten to sąd boży
Nie ednemu sumnienie i serce zatrwoży.
Przedsię ży my pobożnie g’woli same cnocie,
Które cena ednaż est w szczęściu i w kłopocie.

¹czego się dowcip… — z czego pomysłowość luǳka nie może znaleźć wy ścia. [przypis redakcy ny]
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