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JAN ANDRZEJ MORSZTYN

Do swoich książek
Hola! Już dosyć, dosyć, mo a księgo!

A ty drwić eszcze napierasz się¹ tęgo².
Książka

Porzuć obycza świegoty³ tak brzydki,
Ma krótka księga, a pewne pożytki.

Naprzód ci powiem, a powiem ci szczerze:
Mnie szy koszt, mnie sza i szkoda w papierze;

Druga: tęskliwy pisarz z drukarczyki
Nie tak kląć będą pomierne⁴ wierszyki;

Potem, gdy przy ǳiesz w ręce mądrych luǳi,
Rzeką: Nie przednia–ć⁵, ale nie zamuǳi⁶;

I gość twe karty czyta ąc przewie e
Wprzód⁷, niż mu wino w kieliszku scieple e.

Rozumiesz, żeś tym ucinkiem wygrała?
I tak się bęǳiesz wielom⁸ długą zdała⁹!

¹napierać — tu: uparcie dopominać się czegoś. [przypis edytorski]
²tęgo — tuta : barǳo, mocno, z dużym nasileniem. [przypis edytorski]
³świegota — daw. świergotanie, ćwierkanie, śpiew. [przypis edytorski]
⁴pomierne — daw. umiarkowane (tu: co do ob ętości). [przypis edytorski]
⁵przednia — barǳo dobra. [przypis edytorski]
⁶zamuǳi — daw. zanuǳi. [przypis edytorski]
⁷wprzód — daw. zanim. [przypis edytorski]
⁸wielom — wielu luǳiom. [przypis edytorski]
⁹bęǳiesz (…) zdała — bęǳiesz się wydawała. [przypis edytorski]
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