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.

MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Pieśń VIII

    ,  
Złoto znać na strzechstenie¹, człowieka na złocie;
Mieć albo nie mieć złota —nic przez sie ku cnocie;
Próżno chwalą i ganią ten kruszec łagodny:
Komu Pan Bóg dał rozum, zawżdy est swobodny.

Bogactwo, Rozum

Wygnał chciwość niesytą, wygnał strach szkarady²
Więc nie wzdycha, nie ma ąc, w dostatku nie blady.
Nie pożycza u skrzynie³, darmo nie szafu e:
Z baczeniem⁴ złoto drogo i tanie szacu e.

Bogactwo, Bieda, Pieniąǳ,
Umiarkowanie

Ale awnie oświadczył słowy i przykładem
Twó wnuk Jesse, iż zbytnie skarby zbytnym adem.
I z tym, komu ich nie da, Bóg barzie łaskawie,
Niż z tym, co ich ma nazbyt: zna, kto sąǳi prawie.
W nęǳy człowiek dostanie, gdy chce, pocieszenia,
Trudno, gdy wszytko k myśli, nie stracić baczenia.
Skąd z letargu smutnego wrzód smaczny przychoǳi,
Bo sie to zdrowo wiǳi, co nabarzie szkoǳi.
Nie pożądam znacznym być w nieszczęście obo e,
Lecz znam prawie szczęśliwym, kto pociechy swo e
W tobie samym ma, Panie, próżen inszych rzeczy,
I dla ciebie sam siebie wzgarǳił mieć na pieczy.

¹
²
³
⁴

e

e (z niem. ei ei ) — kamień probierczy. [przypis redakcy ny]
— szkaradny. [przypis redakcy ny]
ie — skrzyni. [przypis redakcy ny]
e ie — z uwagą. [przypis edytorski]

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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesn-viii-iz-rozum-czlowiekowi-potrzebnie szy-niz-skarby
Tekst opracowany na podstawie: Mikoła Sęp Szarzyński, Rytmy abo Wiersze polskie w wyborze, wyd. E.
Wende i S-ka., Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Olga Sutkowska.
Okładka na podstawie: gibﬀe@Flickr, CC BY-SA .
e
e e
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.
e
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.

      Pieśń VIII I

ie

i

e ie

i



