


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Do Kasie
Mam naǳie ę, że się nade mną zlitu esz,
Bacząc, że się na mie niewinnie asu esz.

Kochanek, Miłość,
Samobó stwo, Szantaż,
ŚmierćA eśli gniew bęǳiesz trzymać uporczywie,

Przysięgam przez miłość, która we mnie żywie¹,
Dla wielkie żałości żywota się zbawię,
Żem ci nic nie winien, świadkiem swą śmierć stawię.

Wżdy też wtenczas rzeczesz: „Dla gniewu mo ego
Niewinniem straciła sługę uprze mego”.
Ale ta twa żałość uż za mie nie stanie;
Przeto porzuć wczas gniew, usłysz me żądanie,
Nie okazu mi tak niełaskawe twarzy,
Prze² którą żal srogi serce mo e żarzy.

Nieznośne żałości i ciężkie tęsknice
Żałośne łzy, które kropią smętne lice,

Łzy

I gęste wzdychania awny znak dawa ą,
Choćbym słowa nie rzekł, tak na cię woła ą:

Cierpienie, Miłosierǳie,
Właǳa„Przecz³ okrutnie męczysz tego, coć w twem prawie?

Nie przystoić srogość, zlitu się łaskawie!”

¹żywie — ży e. [przypis edytorski]
²prze — przez, z powodu. [przypis redakcy ny]
³przecz — przez co; dlaczego. [przypis redakcy ny]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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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