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DANIEL NABOROWSKI

Marność sławy
Świat obłudny, tu wiǳąc mieszkańca swo ego,
We dnie i w nocy pilnie myśli koło tego,
Jakoby go mógł nakryć zdradnymi sieciami;
Czasem go ponętnymi łuǳi rozkoszami,
Czasem też strachem karmi, wnet zaś pochlebu e,
A żółć z miodem zmieszaną zawsze mu gotu e.
Lecz ty na wszytkie trwogi tak bądź ustalony,
Abyś z obu stron¹ umysł miał niezwyciężony.
Tak ży na tym tu świecie, akby cię nie było,
Co ako masz wykonać, niebo nauczyło,
Z którego duch twó wzięty, iskierka wieczności;
Ten ci nazad² pokaże do o czyste włości³.
Wątpię, by mu wyrównał z wielkich panów drugi.
Zła śmierci, ciałoś tylko przywłaszczyła sobie,
Lecz sława ego w ciemnym nie została grobie.

¹z obu stron — ze strony szczęścia i nieszczęścia. [przypis edytorski]
²nazad (gw.) — wstecz, z powrotem [przypis edytorski]
³włość — mie sce zamieszkania, sieǳiba. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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