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Żal rozrzutnika
Kochanek, druhów, ileż was spotkałem,

Ileż to oczu, ak gwiazd przeleciało,
Miłość, Przy aźń, Serce,
Samotność

Ileż to rączek tonąc uściskałem:
A serce nigdy z sercem nie gadało! Serce, Pieniąǳ, Bogactwo,

BógWydałem wiele z serca, ak ze skrzyni
Młody rozrzutnik; lecz dłużnicy moi
Nic nie oddali. Któż ǳisia obwini,
Że się rozrzutnik spostrzegł, że się boi
Zwierzać w niepewne i nieznane ręce?
Żegnam was, żegnam, nadobne ǳiewice;
Żegnam was, żegnam, o druhy młoǳieńce!
Rozrzutnik młody, resztę skarbu schwycę,
W ziemię zakopię; nie czas resztę tracić. Starość
Już czu ę starość: mam żebrać w potrzebie?
Znalazłem tego, co zdoła zapłacić
Rzetelnie, z lichwą¹ i na czas — On w niebie!

¹z lichwą — z procentem. [przypis edytorski]
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Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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