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ELŻBIETA DRUŻBACKA
 

Napysznego, który o sobie wiele trzy-
ma i nad wszystkich się wynosi w do-
skonałości
Raz gdy się w pychę Merkuryusz¹ wzbĳe,

Chcąc luǳkie zdania o sobie wybadać,
Wnet takowego sposobu zaży e,

Ażeby z siebie własną postać składać,
A inną przybrać, żebraka czy kupca,
I udać na czas² z wymownego, głupca.

Wchoǳi w mieszkanie, pewnego skulptora³,
A ten usilnie pilnu ąc rzemiosła,

Nie myśli, żeby zmyślona pokora
W dom ego Bogów sprowaǳiła posła;

Wycina nosy, oczy, usta, dłotem⁴
Bożkom, Boginiom i stawia w kąt potem.

Wiǳi Merkury misterne posągi
Marsa z Belloną w cudne armaturze,

Jakie gotu ą do wo ny zaciągi,
W akie bohatyr minie i posturze,

Z aką Bellona przysługą dla męża
Trzyma potrzebne do bo u oręża.

Wiǳi Wenerę z na pięknie szą twarzą,
Przy nie Kupida, małego pieszczocha;

Tu się gołębie cału ą, tu parzą,
Tu się co żywo, karesu e⁵, kocha,

I co być może człowiekowi miło,
Wszystko w te sztuce wyrażone było.

Wiǳi Jowisza, ak na orła wsiada,
Wiǳi Junonę, ak z pawiem stoocznym

Igra, ten ak się do Semeli skrada,
Ta swe zabawy ma, przy dniu widocznym;

Argus płaczący, straż porzuca wreście⁶,
To stadło oczu potrzebu e dwieście.

Wiǳi statuę myśliwe Dyanny,
Jak kształtną ręką psy na smyczy trzyma;

Łuk, kołczan, lance, niosą za nią panny,
¹Merkuryusz (mit. rzym.) — Merkury, posłaniec bogów, opiekun kupców, podróżników i złoǳiei. [przypis

edytorski]
²na czas — czasowo, tymczasem; nie na stałe. [przypis edytorski]
³skulptor — rzeźbiarz. [przypis edytorski]
⁴dłoto — ǳiś popr.: dłuto. [przypis edytorski]
⁵karesować się — pieścić się. [przypis edytorski]
⁶wreście (daw.) — ǳiś popr.: wreszcie. [przypis edytorski]
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Wiatr e sukienke⁷ nieznacznie poddyma:
Tu uż zwierzyna postrzelana leży,
Żywa na rozkaz bogini w sieć bieży.

Wiǳi Apolla, ak pożarem płonie
Dla piękne Dafny, co nim awnie garǳi;

Narcyss sam siebie zakochawszy tonie,
Echo go ściga, ten ucieka barǳi⁸:

Dwóch amorotów miłość mściwa tropi
Jednego spali, drugiego utopi.

Wiǳi Prokrydę z kochanym Cefalem,
Jaki pożytek pode rzenie niesie

Mięǳy małżeństwem, co się kończy żalem;
Gdy żona męża szpiegu e po lesie,

Któż winien, że mąż w kniei zamiast zwierza
Zabĳa żonę, co mu nie dowierza.

Patrzy na kształtną piękne Ledy postać,
Jakim e członki wyrobione tokiem,

Chciałby nie eden ǳiś Parysem zostać,
Byle tak żywe kędy do rzał okiem;

Ale że nie masz w naǳiei otuchy,
Przybrać się życzę w łabęǳiowe puchy.

Kiedy do woli wzrok napasł Merkury
W tak pięknych sztukach, wiǳi też swó własny

Posąg: więc spyta, w akie cenie który,
Spyta, za co ten w kąt zapchano ciasny,

W akim szacunku Jowisz, Wenus, Juno,
Jazon co z Kolchów uwiózł złote runo.

Odpowie skulptor, że różność w naturze,
Nie wszystko dała ednemu, co w skarbie

Ma swoim; tak też, różność est w marmurze,
W białości, w żyłkach, w glansie⁹, w żywe farbie¹⁰.

Kto się zna na tym, sam rozum dyktu e,
Co marmur, praca, kształt w sztuce kosztu e.

A żeś ciekawy, opowiem ci o tych,
Co w ednym rząǳie¹¹ na te sto ą stronie,

Żadne od kilku set czerwonych złotych
Przedać¹² nie myślę, kto za eǳie po nie;

Ci zaś co pod tą ścianą są zebrani
W mnie sze są waǳe, więc ich oddam tani¹³.

Jeszcze nie dosyć dla Merkuryusza, Pycha, Bóg
Chce wieǳieć drogość swo ego bałwana¹⁴.

Z bliska przystąpi, ręką, nogą rusza,
Rzecze: czemu ta sztuka zaniedbana?

I co by za nią chciał rzemieślnik złota?
Sąǳąc, że w cenie wielka za ǳie kwota.

Opaczną¹⁵ słyszy odpowiedź w te tropy:
Że gdyby kupiec ǳiś przybył z trafunku¹⁶,

Za tego błazna nie chciałbym i kopy,

⁷sukienke — ǳiś popr.: sukienkę. [przypis edytorski]
⁸barǳi — ǳiś popr.: barǳie . [przypis edytorski]
⁹glans — połysk. [przypis edytorski]

¹⁰farba (daw.) — kolor, barwa. [przypis edytorski]
¹¹w rząǳie — ǳiś popr.: w rzęǳie. [przypis edytorski]
¹²przedać (daw.) — ǳiś: sprzedać. [przypis edytorski]
¹³tani — ǳiś popr.: tanie . [przypis edytorski]
¹⁴bałwan — tu: posąg przedstawia ący bożka. [przypis edytorski]
¹⁵opaczny — tu: przeciwny, odwrotny. [przypis edytorski]
¹⁶trafunek — przypadek. [przypis edytorski]
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Lecz bym go przydał z chęcią w podarunku,
Bylem się pozbył spraw cuǳych cenzora,
Kassy¹⁷ złoǳie ów, a Bożków¹⁸ faktora¹⁹.

Nie w smak to było Merkuremu słuchać
Bo mu inacze obiecała pycha,

Że pod nos śmiele miał każdemu dmuchać,
Teraz go na łeb ambicya spycha,

Mówiąc mu w oczy: że ostatni zbroǳien²⁰
W tym charakterze szubienicy goǳien.

Dopiero w myśli sam siebie pozna e,
Co to za defekt w nim dotąd panował;

Przeklina stan swó , ambicyi ła e,
Że tylko siebie nad wszystkich szacował:

Odtąd przyrzeka, że swó umysł hardy
Potępi, co go wprowaǳił do wzgardy.

¹⁷kassa — ǳiś popr.: kasy. [przypis edytorski]
¹⁸Bożków — ǳiś popr. małą literą: bożków. [przypis edytorski]
¹⁹faktor — pośrednik. [przypis edytorski]
²⁰zbroǳien a. zbroǳień — ǳiś popr. forma: zbrodniarz. [przypis edytorski]
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