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Pochodnia i świeca
Świeca blisko pochodni raz stawiona była,
Więc harda wielkim blaskiem gdy się wynosiła,

Próżność, Światło

Rzekł ktoś: «Cuǳe asności małaś uczestniczka¹:
Zna każdy, co pochodnia; zna każdy, co świéczka».

¹Cuǳej jasności małaś uczestniczka (daw. składnia) — esteś małą uczestniczką cuǳe asności. [przypis
edytorski]
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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