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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Fraszka do Kasie
Całowałem cie gwałtem, me wǳięczne kochanie,
I cukrem mi się zdało ono całowanie.

Kochanek, Pocałunek

Alem tego przypłacił, bo całą goǳinę
Cierpiałem mękę ciężką za tak lekką winę.

Ani na sprawowanie, ani na me prośby
Nie chciał przestać twó ęzyk ła ania i groźby,

Miłość

I z takąś czczycą¹ usta wǳięczne ucierała,
Jakoby na nie straszna trucizna paść miała.

Co to est, że przystoi każda rzecz pieknemu!
I gniew twó przydał sercu miłości mo emu.
A tak mie utrapiło to twe asowanie,

Uroda

Że mi się żółcią zdało ono całowanie.
Lecz, gdy tak karzesz chciwą miłość, obiecu ę,
Że cię gwałtem uż drugi raz nie pocału ę.

¹czczyca — wstręt. [przypis redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszka-do-kasie
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszka-do-kasie
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1451
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

