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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Fraszka do Zosie¹
Bądź mi oczkami pozwalasz łaskawemi,
Bądź mi oczkami odmawiasz grożącemi,

Kobieta, Miłość, Oko, Serce

Równie mie tracisz²: naǳie ą wątpliwego
Męczysz, a groźbą mię trapisz lękliwego.

Naǳie a, kiedy we rzysz na mnie łaskawie,
Serce i wszytkie wnętrzności pali prawie;
Bo azń, kiedy mi oczko two e pogrozi,
Zimnem strętwiałem serce me nęǳne mrozi.

Owo a smutny cierpię gwałt nieskończony,
Mieǳy naǳie ą a strachem postawiony;

Bóg, Miłość

ǲień mie nie wiǳi od asunku wolnego,
I noc spoko na nie zna mie spoko nego.

O, nade wszytkie sroższy okrutne bogi
Kupido!³ akoż a mam pozbyć te trwogi,
Gdyż równie sroǳe, chcąc człowieka zepsować,
Tracisz, ako gdy chcesz łaskawie ratować.

¹do Zosie — dawn. D. l.p. rzeczowników r. ż. z osn. spółgł. podnieb.; stale u Sępa Szarzyńśkiego spotykany:
do Zosie, do Anusie, do Kasie itp. [przypis redakcy ny]

²tracisz — tu: doprowaǳasz do zatracenia. [przypis edytorski]
³Szyk przestwny: O Kupido, sroższy nade wszytkie okrutne bogi. [przypis edytorski]
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