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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Do Kasie
Im pilnie na two e oblicze nadobne
Patrzam i na oczy twe, gwiazdam¹ podobne,
Tem mie sroǳe palą płomienie miłości!

Dla Boga, da ratunk²: ginę w te ciężkości!

O wǳięczne stworzenie, pani uroǳiwa,
Bacz to, że dla ciebie serce me omdlewa,

Cierpienie, Serce

Cierpiąc niewymowny żal i dolegliwości;
Dla Boga, da ratunk: ginę w te ciężkości!

Ustawne wzdychanie, słowa niezmyślone³
I smętnemi łzami lice pokropione

Kochanek, Łzy,
Miłosierǳie, Miłość

Niecha cie przywiodą do słuszne lutości⁴.
Dla Boga da ratunk: ginę w te ciężkości!

Co za zysk stąd weźmiesz, gdy zginę dla ciebie,
Który cie miłu ę barzie , niż sam siebie,

Kochanek, Miłość, Miłość
silnie sza niż śmierć, Serce,
WłaǳaI two e się wǳięczne ǳiwu ę piekności;

Dla Boga, da ratunk: ginę w te ciężkości!

Żywot, szczęście i śmierć i nieszczęście mo e
ǲierży w swo e właǳy możne serce two e:
Co ty bęǳiesz chciała, to się ze mną stanie;

Dla Boga, da ratunk, me wǳięczne kochanie!

¹gwiazdam — gwiazdom (starop. C l.mn. rzeczowników. r. ż. z osnową na -a. [przypis redakcy ny]
²ratunk — ratunek; starop. przyrostek miał formę -unk (z niem. -ung). [przypis redakcy ny]
³niezmyślone — szczere. [przypis redakcy ny]
⁴lutość — litość. [przypis redakcy ny]
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