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Pieśń XXIII¹
Nie zawżdy, piękna Zoﬁ a,
Róża kwitnie i lelĳa;
Nie zawżdy człek bęǳie młody
Ani te , co ǳiś, urody.
Czas ucieka ak woda,
A przy nim leci Pogoda²
Zebrawszy włosy na czoło:
Stąd e łapa , bo w tył goło.
Zima bywszy ze ǳie snadnie³;
Nam, gdy śniegiem włos przypadnie,
Już wiosna, uż lato minie,
A ten z głowy mróz nie zginie.

¹W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieś i
est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]
²Pogoda — bogini Okaz a (Occasio, gr. Ka ros) przedstawiana właśnie z włosami na czole i łysym („gołym”)
tyłem głowy. [przypis redakcy ny]
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ie — zima przybywszy, łatwo ustąpi. [przypis redakcy ny]

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
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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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