Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Krótkość żywota
Goǳina za goǳiną niepo ęcie choǳi:
Był przodek, byłeś ty sam, potomek się roǳi.
Krótka rozprawa: utro — coś ǳiś est, nie bęǳiesz,
A żeś był, nieboszczyka imienia nabęǳiesz;
Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt, żywot luǳki słynie.
Słońce więce nie wschoǳi to, które raz minie,
Kołem niehamowanym lotny czas uchoǳi,
Z którego spadł nie eden, co na starość goǳi¹.
Wtenczas, kiedy ty myślisz, użeś był, nieboże;
Mięǳy śmiercią, roǳeniem byt nasz ledwie może
Nazwan być czwartą częścią mgnienia²; wielom była
Kolebka grobem, wielom matka ich mogiła.

¹ a tarość o — sens: zamierza dożyć podeszłego wieku. [przypis edytorski]
(daw.) — barǳo krótki odcinek czasu. [przypis edytorski]
²

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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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

Przemĳanie

Matka, ǲiecko, Śmierć

