


 

 

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.

JAN KOCHANOWSKI

Księgi trzecie
Człowiek boże igrzysko
Nie rzekł ako żyw żaden więtsze prawdy z wieka,
Jako kto nazwał bożym igrzyskiem człowieka.

Bóg, Kondyc a luǳka,
Śmiech, Theatrum mundi

Bo co kiedy tak mądrze człowiek począł sobie, Pycha, Samolubstwo
Żeby się Bóg nie musiał ego śmiać osobie?
On, Boga nie wiǳiawszy, taką dumę w głowie
Uprządł sobie, że Bogu podobnym się zowie.
On miłością samego siebie zaślepiony,
Rozumie, że dla niego świat est postawiony;
On pierwe był, niżli był; on, chocia nie bęǳie,
Przedsię bęǳie; próżno to, błaznów pełno wszęǳie.

Do doktora¹
Fraszka a doktor — to są dwie rzeczy przeciwne;
Przeto u mnie, doktorze, twe żądanie ǳiwne,
Że do mnie ślesz po aszki, tak daleko k’temu;
Ja ednak dosyć czynię rozkazaniu twemu.
Ty strzeż swo e powagi, nie baw się aszkami,
Ale mi e odeśli prędkimi nogami,
A nie ǳiwu się, że e tak drogo szacu ę,
Bo chocia aszki, przedsię w nich doktory czu ę.

Do ǳiewki
Jeśli to rada wiǳisz, a życzysz mi tego,
Abych prze cię używał asunku wiecznego,

Cierpienie, Mądrość,
Miłość

Cóż ci rzec, ǳiewko sroga? Po prawǳie am tobie
Inacze to zaǳiałał, a co ǳiś na sobie
Odnoszę, ǳie e mi się nad mo e zasługi;
Ledwe taki na świecie niefortunny drugi.
Czego dale chcesz po mnie? Czy eszcze wątpliwa
Mo a chęć przeciw tobie? Noc w myślach teskliwa
I te ogniste gwiazdy, rozsiane po niebie,

¹Żartobliwy ton każe przypuszczać, iż adresatem wierszyka est Jakub Montanus (por. przyp. do . II ).
[przypis redakcy ny]
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Świadkiem, że nic milszego nie mam okrom ciebie.
Czy zgoła nie chcesz², abyś sługę ze mnie miała?
Po prawǳie, by się miłość z rozumem sprzągała,
Wzgarda by miała ruszyć każdego, a uż by
Lepie się odrzec za raz i pana, i służby.
Ale co potym? Miłość ma swe obycza e,
Zna, co lepie , a przedsię przy gorszym zosta e.
A ty, eśli naǳie ę chcesz o łasce swo e
Zgasić we mnie, uż dawno pragniesz śmierci mo e .

Do ǳiewki
Nie ucieka przede mną, ǳiewko uroǳiwa,
Z two ą rumianą twarzą mo a broda siwa

Mężczyzna, Młodość,
Pokusa, Pożądanie, Starość

Zgoǳi się znamienicie; patrz, gdy wieniec wĳą,
Że pospolicie saǳą przy róże lelĳą.

Nie ucieka przede mną, ǳiewko uroǳiwa,
Serceć eszcze niestare, chocia broda siwa;
Choć u mnie broda siwa, eszczem niezganiony,
Czosnek ma głowę białą, a ogon zielony.

Nie ucieka , ma rada; wszak wiesz: im kot starszy,
Tym, pospolicie mówią, ogon ego twarszy³;
I dąb, choć mieścy⁴ przeschnie, choć list⁵ na nim płowy,
Przedsię stoi potężnie, bo ma korzeń zdrowy.

Do fraszek
Fraszki nieprzepłacone, wǳięczne aszki mo e,
W które a wszytki kładę ta emnice swo e,

Poeta, Poez a

Bądź łaskawie Fortuna ze mną postępu e, Los
Bądź inacze , czego snać więce się na du e.
Obrałliby się kiedy kto tak pracowity,
Żeby z was chciał wyczerpać umysł mó zakryty:
Powieǳcie mu, niech próżno nie asu e głowy,
Bo się w ǳiwny Labirynt⁶ i błąd wda takowy,
Skąd żadna Ary adna⁷, żadne kłębki tylne
Wywieść go móc nie będą, tak tam ścieżki mylne.
Na koniec i sam cieśla⁸, który to mistrował,
Aby tu rogatego chłopobyka chował,
Nie zawżdy do wrót trafi, aż pióra szychtu e
Do ramienia, toż ledwe wierzchem wylatu e.

²nie chcesz — u Kochanowskiego według dawne ortografii: „niechcesz” [przypis edytorski]
³twarszy — twardszy. [przypis edytorski]
⁴mieścy — mie scami, tu i ówǳie. [przypis edytorski]
⁵list — tu: liść. [przypis edytorski]
⁶w ǳiwny Labirynt — aszki przyrównane są tu do labiryntu. [przypis redakcy ny]
⁷Ary adna — córka króla Krety Minosa, zakochana w Tezeuszu, dała mu kłębek nici, ǳięki któremu mło-

ǳieniec zabiwszy potwora Minotaura (u Kochanowskiego: „chłopobyka”), wydostał się z labiryntu. [przypis
redakcy ny]

⁸sam cieśla — budowniczy labiryntu, Dedal, który wraz z synem Ikarem uciekał z Krety na skrzydłach
sporząǳonych z piór i wosku. [przypis redakcy ny]
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Do gospodarza
Nie bądź gościem u siebie, wieǳ, co się w cię wle e;
Wedle tegoż swe sprawy miarku i naǳie e!

Gospodarz

Do gościa
Gościu, tak akoś począł, uż do końca czyta ,
A eśli nie rozumiesz, i mnie się nie pyta !

Książka

Onać to część kazania, część niepospolita,
Słuchaczom niepo ęta, kaznoǳiei skryta.

Do gościa
Gościu, własną twarz wiǳisz przeważne Dydony⁹,
Obraz pozorny, obraz pięknie wystawiony.

Fałsz, Pozory, Kłamstwo,
Kobieta, Cnota,
Samobó stwoTakam była; ale myśl różna od te sławy,

Która mię zła potkała za me chwalne sprawy.
Bom Eneasza ako żywa nie wiǳiała
Anim w tro ańskie burdy Ayki poznała,
Ale uchoǳąc łoża I arby srogiego
Puściłam się na ostrość miecza śmiertelnego.
Kto cię na mię podburzył, Maro niechutliwy,
Żeś swym kłamstwem śmiał zelżyć żywot mó cnotliwy?

Do gór i lasów¹⁰
Wysokie góry i oǳiane lasy!¹¹
Jako rad na was patrzę, a swe czasy

Carpe diem, Młodość,
O czyzna, Podróż, Starość

Młodsze wspominam, które tu zostały,
Kiedy na statek człowiek mało dbały¹².
Gǳiem potym nie był? Czegom nie skosztował?
Jażem przez morze głębokie żeglował,
Jażem Francuzy, a Niemce, a Włochy,
Jażem nawieǳił Sybilline lochy¹³.
ǲiś żak spoko ny, utro przypasany
Do miecza rycerz¹⁴ ǳiś mieǳy dworzany
W pańskim pałacu, utro zasię cichy

⁹Dydona — założycielka i królowa Kartaginy; na wybrzeże Ayki uciekła z roǳinnego Tyru, gdy e brat
Pigmalion zabił e męża Acharbasa; po pewnym czasie chciał ą zmusić do małżeństwa (pod groźbą wo ny) bar-
barzyński władca Jarbas (tu:„I arba srogi”); postawiona wobec takiego wyboru Dydona, popełniła samobó stwo.
Z Eneaszem powiązał losy Dydony Wergiliusz (Maro). [przypis edytorski]

¹⁰Fraszka autobiograficzna powstała ok. r. , w pierwszych latach pobytu w Czarnym Lesie. [przypis
redakcy ny]

¹¹oǳiane lasy— pokryte lasami (Góry Świętokrzyskie) lub może: lasy piękne (liściaste). [przypis redakcy ny]
¹²na statek człowiek mało dbały — mało stateczny (w ǳieciństwie i młodości). [przypis redakcy ny]
¹³Sybilline lochy — groty pod Neapolem. [przypis redakcy ny]
¹⁴przypasany do miecza rycerz — Kochanowski brał uǳiał w wyprawie inflanckie z r.  (por. Pieśni, I );

tuta powtarza żart Cycerona o wo owniku małego wzrostu. [przypis redakcy ny]
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Ksiąǳ w kapitule¹⁵, tylko że nie z mnichy
W szare kapicy a z dwo akim płatem¹⁶;
I to czemu nic¹⁷, esliże opatem?
Taki był Proteus¹⁸, mieniąc się to w smoka,
To w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka.
Dale co bęǳie? Srebrne w głowie nici,
A a z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.

Do JadamaKonarskiego biskupa po-
znańskiego¹⁹
Tobie, zacny biskupie, tobie, eśli komu,
Ten piękny kle not służy cnych Habdanków domu,

Patriota

Bo ty, służąc o czyźnie przodków swych przykłady,
Nie pierścień, aleś wszytki wylał swe pokłady²⁰

Prze sławę domu swego, prze pożytek Rzeczy
Pospolite , którą ty zawżdy masz na pieczy.
Ciebie posłem papieskie pałace widały,
Ciebie Rzesza i uszy cesarskie słuchały.

Świeżo i król ancuski sławny, z które strony
Przywiodłeś nam monarchę pod zimne Try ony²¹
Mie tedy i ǳiś ǳiękę, biskupie cnotliwy, Bogactwo, Sława
Żeś Pospolite Rzeczy służyć tak chętliwy.
Lepie tym dom swó zdobisz, niżby wsi skupował,
Bo kto dobry nad złoto sławy nie szacował?

Do Jana
Janie, cierp’, ako możesz! Przy ǳie ta goǳina,
Że luǳiom złym bęǳie swa zapłacona wina,

Cierpienie, Fałsz, Krzywda

A Bóg pomści niecnoty i fałeszne zdrady,
Którąś odniósł za swą chęć świeżymi przykłady.

¹⁵cichy Ksiąǳ w Kapitule — proboszcz poznański ma ący prawo zasiadać w raǳie biskupie . [przypis redak-
cy ny]

¹⁶dwojaki płat — szkaplerz zakonny: część habitu zbliżona kro em do ornatu; tylko że nie z mnichy w szarej
kapicy a z dwojakim płatem — zagadkowa wzmianka o zabiegach o akieś opactwo. Próbę rozwiązania zagadki
pod ął Julian Krzyżanowski w studium O paru fraszkach Kochanowskiego („Odroǳenie i Reformac a w Polsce”,
). Usiłował tam wy aśnić, iż poeta zabiegał o godność komendatariusza, t . przełożonego zakonu Bożo-
grobców w Miechowie, inacze opata, że ednak starania te z powodu śmierci Zygmunta Augusta do skutku
nie doszły. Klucza do rozwiązania zagadki dostarcza list Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera (t. II, s.
). [przypis redakcy ny]

¹⁷czemu nic — czemu nie. [przypis redakcy ny]
¹⁸Proteus — bóg mórz południowych, wieszczek. Pasł on Neptunowi stada cieląt (według innych wers i fok).

Miał dar przemieniania się w różne postaci, zwierzęta i przedmioty. [przypis redakcy ny]
¹⁹Adam Konarski (zm. ) — biskup, humanista, wielokrotnie posłował do różnych kra ów w mis ach

dyplomatycznych. W r.  był członkiem poselstwa, które towarzyszyło Walezemu z Franc i do Polski. [przypis
redakcy ny]

²⁰Aluz a do legendy o pochoǳeniu kle notu, t . herbu Habdank, związane z posłowaniem Jana z Góry od
Bolesława Krzywoustego do cesarza Henryka V. Gdy cesarz przechwalał się swymi skarbami, Jan wrzucił do nich
własny pierścień mówiąc, że Polacy ufa ą żelazu. Z odpowieǳi cesarza: „Hab Dank — ǳięku ę” wywoǳono
nazwę herbu. [przypis redakcy ny]

²¹pod zimne Tryjony — do kra u północnego. [przypis redakcy ny]

  Księgi trzecie 



Czyś luǳi nie znał? Czyś tak rozumiał, niebożę,
Że czernie inszy owoc niż tarnki dać może?
Albo wilk nie miał szkoǳić rogatemu stadu,
Albo wąż miał za czasem przestać swego adu?
Daremnąś pracą pod ął czyniąc dobrze złemu,
Bo się on nie ode mie przyroǳeniu swemu.
A ty sam siebie winu , bo co cię ǳiś boli,
Stąd iǳie, iżeś luǳiom obłudnym był g’woli,
Dla których coś ty czynił, a ci też czym ci to
Płacili, niecha wszytko światu bęǳie skryto!
I sam byś mógł zapomnieć, snać by lepie było,
Bo serce swymże żalem często się zwalczyło.
Na koniec, masz dróg wiele krzywdy swe wetować,
A to bych wolał, niż się ustawnie asować.
Ale mężem być trzeba, ani dbać na owe
Zmyślone skargi, bo to łzy krokodylowe²².

Do Jana
Jeśli stąd aką rozkosz ma człowiek cnotliwy,
Gdy wspomina na przeszły wiek swó świętobliwy,

Cnota

Że ani wiary zgwałcił, ani ako żywo
Ku krzywǳie luǳkie przysiągł na Bóg żywy krzywo:
Wieleś ty, Janie, sobie pozyskał radości
Na czas potomny z te to niewǳięczne miłości;
Bo co edno kto komu abo mówić dobrze,
Abo i czynić może, obo eś to szczodrze
Wypełnił, czego serce niewǳięczne przechować
Nie mogło. A tak przecz się dale masz asować?
Owszem, umysł swó utwierdź, ode m się swe woli,
A szczęściu na złość nie bądź dłuże w te niewoli.
Trudno nagle porzucić miłość zastarzałą, Choroba, Cierpienie,

Miłość, NiewolaTrudno, lecz się uż na to uda myślą całą.
To samo zdrowie two e, na tym wszytko tobie:
Możno abo nie możno, przełom to na sobie.
Panie, eśli należy Tobie się zmiłować,
A możesz i w ostatnim zginieniu ratować,
We rzy na mię, smutnego, a eśli cnotliwy
Żywot mó , oddal ten wrzód ode mnie szkodliwy²³,
Który, wkradszy się, ako gnuśność, w skryte kości,
Wygnał mi wszytki prawie z serca me radości.
Już nie o to a sto ę, by mię miłowała,
Albo, co niepodobno, cnotliwą być chciała,
Sam zdrów być pragnę, a ten ciężki wrzód położyć.
Panie, za mą pobożność chcie mi to odłożyć!

²²łzy krokodylowe — przysłowiowe łzy fałszywego współczucia. [przypis redakcy ny]
²³wrzód… szkodliwy — cierpienie. [przypis redakcy ny]
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Do Kachny
Choć znasz uczynność mo ę i chęć prawą czu esz,
Przedsię ty mnie szpetną twarz, Kachno, ukazu esz.

Kochanek, Kobieta

Do Kachny
Po sukni znam żałobę, znam i po podwice²⁴.
Kasiu, to nie żałoba — ubielone lice²⁵!

Kobieta, Obycza e, Uroda

Do kaznoǳieja
Za twym długim kazaniem, księże kaznoǳie a,
Gody chciał mieć gospodarz, ale go naǳie a

Ksiąǳ

Omyliła, bo obiad nie chciał po ąć żony²⁶;
Owa wieczerza przedsię i obiad z eǳony.

Do kogoś
Już to, ako to kiedyś zdrów, a pĳesz do mnie,
Podobnoć i a mogę podpić sobie skromnie.

Alkohol, Choroba,
Obycza e, Pĳaństwo,
ZdrowieAle kiedy ty puszczasz krew, czemu a pĳę?

A nie obeszło mię to, ażem nalał szy ę.

Do Lubomira
Idąc mimo library ą²⁷,
Kędy mądre księgi bĳą,

Tchórzostwo

Lubimir²⁸ mieǳy tytuły
Przeczytał: Bitwa u Huły²⁹.
Zlękł się i padł. He , panowie,
Moskiewscy bohatyrowie,
Dla Boga, nie zabĳa cie,
Racze żywo poima cie!

²⁴podwika (starop.) — ǳiewczyna, panna. [przypis edytorski]
²⁵lice (a. lico) — twarz. [przypis edytorski]
²⁶obiad nie chciał pojąć żony — obiad nie chciał połączyć się z wieczerzą. [przypis redakcy ny]
²⁷mimo libraryją — koło księgarni. [przypis redakcy ny]
²⁸Lubimir — Kochanowski nazywa tchórza ironicznie Lubimirem, t . miłośnikiem miru (poko u). [przypis

redakcy ny]
²⁹Bitwa uHuły— zapewne pieśń o bitwie nad Ułą (), gǳie Mikoła Raǳiwiłł rozbił wo sko moskiewskie.

[przypis redakcy ny]
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Do Łask³⁰
Wam swe nieszczęsne rymy, wam swe smutne strony,
Zgodne Łaski, oddawam, żalem zwyciężony.
Taki upad w mym sercu miłość uczyniła,
Że mię tylko cień został, samego zniszczyła.

Do Magdaleny
Ukaż mi się, Magdaleno, ukaż twarz swo e, Twarz, która prawie wyraża różą obo e³¹.
Ukaż złoty włos powiewny, ukaż swe oczy,

Kobieta, Miłość

Gwiazdom równe, które prędki krąg nieba toczy.
Ukaż wǳięczne usta swo e, usta różane,
Pereł pełne, ukaż piersi miernie wydane
I rękę alabastrową, w które zamknione
Serce mo e. O głupie, o myśli szalone!
Czego a pragnę? O co a, nieszczęsny, sto ę?
Patrząc na cię, wszytkę właǳą straciłem swo ę;
Mowy nie mam, płomień po mnie ta emny choǳi,
W uszu dźwięk, a noc dwoista oczy zachoǳi.

Do Mikołaja Firleja
Mało na tym, że mo e aszki masz pisane,
Lecz e chcesz, Mikoła u, mieć i drukowane;

Pozyc a społeczna, Sława

Ku ćci czy hańbie mo e ? — Cóż, nie wierzysz temu
Żeś i sam w nich? Ba, esteś, uż wierz słowu memu
A tak rozmyśl się na to, trefno li to bęǳie,
Gdy we aszkach kasztelan³² drukowany sięǳie?
Jać wytrwam, choć mię będą aszkopisem wołać,
Bom nie mógł ani bo om, ani mężom zdołać.

Do Mikołaja Wolskiego³³
Owa eǳiesz precz od nas, mieczniku drogi!
Gǳież to mnie też mieć było życzliwsze bogi,

Podróż, Cnota, Odwaga

Żebych był towarzystwa twego mógł zażyć,
Przy tobie i do Kolchów śmiałbym się ważyć
Przez morskie Symplegady³⁴ płynąć, gǳie śmiały
Jazon ledwe mógł uwieść swó korab³⁵ cały.

³⁰Łaski (trzy Grac e) były służebnicami Wenus i Apollina. [przypis redakcy ny]
³¹różą oboje — białą i czerwoną. [przypis redakcy ny]
³²kasztelan — Mikoła Firle mianowany został kasztelanem wiślickim na se mie Unii Lubelskie ( r.).

[przypis redakcy ny]
³³Mikoła Wolski (–) — miecznik koronny, a za Zygmunta III marszałek wielki, miłośnik sztuki

i literatury, po którym zachował się w Bibliotece Jagiellońskie duży zbiór książek hiszpańskich, podróżował wiele
po Europie, zwłaszcza w młodości. Odbywał poselstwo m.in. do papieża Klemensa VIII. [przypis redakcy ny]

³⁴Symplegady — mityczne ruchome skały, miażdżące przepływa ący mięǳy nimi statek. [przypis edytorski]
³⁵korab — statek. [przypis edytorski]
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Przy tobie a, cnotliwy starosto, mogę
Wszytkę Lartĳadego ob echać drogę,
Trący ą, Lotofagi i ednookie
Cyklopy, i możnego dwory wysokie
Eola, Antyfata, i ęǳę zioły
Możną luǳi przetwarzać to w psy, to w woły;
Piekło, syreny, Scyllę, Charybdę srogą
I czabany słoneczne, potrawę drogą,
Nim morskie, tyrany szerokowładne,
Wszytko to rzeczy wytrwać przy tobie snadne. Żona
Ale mnie (czego taić zgoła nie mogę)
Niewiasta smutna trzyma, które gdy drogę
Wspomionę, wnet twarz blednie, oczy łzy le ą,
A mnie patrząc i serce, i członki mdle ą,
Że uż ani w omacmie pruć się brzytwami,
Ani pomyślę szachów grać z Sybillami.
A tak edź sam w dobry czas, mnie zostawiwszy,
A potym, świat wedle swe myśli zwieǳiwszy,
Boda w sławie i w dobrym zdrowiu do Polski
Przy echał, dobrych o ców cnotliwy Wolski!

Do miłości
Długoż masz, o Miłości, asować me lata?
Czy podobno przed czasem chcesz mię zgłaǳić z świata?

Miłość

Nie tegoć zasłużyły wǳięczne rymy mo e,
Które od umarzłego morza imię two e
Rozniosły aż do brzegu murzyńskie granice³⁶
Gǳie wieczny znó panu e i wieczne cieplice.
A ty mię za to zabĳ, o rozbó ca srogi,
Aby nie tylko Orfeus wysławia ąc bogi
Był piorunem trozębym z wysoka przerażon³⁷,
Ale i a od ciebie za swo ę chęć skażon.
Jednak: abo nie każda krwawa two a rana,
Abo znośna niewola u wǳięcznego pana.
Tak li ty chcesz, tak li to niesie szczęście mo e,
Nie chcę przeć; mam czym cieszyć smutne serce swo e.
A ty, przebóg, nie za rzy; gniew li to twó czu ę,
Łaskę li, niech do śmierci tę ednę miłu ę!

Do miłości
Gǳie teraz ono abłko i on klinot drogi,
Który mógł zahamować nieścignione nogi

Miłość

Pierzchliwe Atalanty³⁸? Gǳie taśma szczęśliwa³⁹,

³⁶od umarzłego morza… do brzegu murzyńskiej granice — od bieguna do równika. [przypis redakcy ny]
³⁷Według ednego z mnie znanych podań greckich, Orfeusz zginął od pioruna za zdraǳenie ta emnicy

bogów. [przypis redakcy ny]
³⁸ono jabłko… pierzchliwej Atalanty— Atalanta, słynna z piękności córka króla Scyru. Warunkiem otrzymania

e ręki była wygrana w wyścigach z nią w biegu. Udało się to Hippomenesowi, który ściga ąc się z królewną
rzucał po droǳe otrzymane od Wenus złote abłka, a Atalanta zatrzymywała się, aby e podnosić. [przypis
redakcy ny]

³⁹taśma szczęśliwa — przepaska Wenery rozbuǳa ąca miłość. [przypis redakcy ny]
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Która serca i myśli upornych dobywa?
Ciebie na pomoc wzywam, ciebie, o Miłości.
Które z wieku używa świat dobrotliwości,
Która spornych żywiołów gniew spinasz łańcuchem,
Dna morskiego i nieba sięgasz swoim duchem,
Lwom srogość ode mu esz i żubrom północnym,
Użyte serce da esz bohatyrom mocnym.
Ty mię ratu , a swo ą strzałą uzłoconą
Ugodź w serce, a okróć myśl nieunoszoną
Zapamiętałe ǳiewki, które ani skokiem
Człowiek dogonić może, ledwe za źrzeć okiem.

Do miłości
Jam przegrał, a, Miłości! — Tyś plac otrzymała,
Tyś mię prawie do zimne wody⁴⁰ uż dognała.

Klęska, Miłość, Po edynek,
Niewola

Wiǳę swó błąd na oko i próżne naǳie e,
A przed wstydem i żalem serce prawie mdle e.
Ku temuś mię kresowi swym pochlebstwem wiodła,
Abyś mię czasu swego tak haniebnie zbodła.
Zbodłaś mię, a ten zastrzał twó nielitościwy
Mnie być pamiętny musi, pókim edno żywy.
Acz i żywot w twych ręku, a eśli litości
Twe nade mną nie bęǳie, am zginął, Miłości!
Zginąłem, a łzy mo e dokonać mię ma ą
Które mi z oczu płynąć nigdy nie przesta ą.
Postaw słup marmurowy⁴¹, znak zwycięstwa twego,
Na nim zawieś zewłoki poimania swego⁴²,
Zewłoki, akie wiǳisz, i korzyść ubogą,
Bo w tyraństwie twym luǳie zbogacieć nie mogą.
Cokolwiek est, twó łup est: weźmi naprzód z głowy
Na poły uż przewiędły wieniec fi ołkowy.
Potym lutnią, a przy nie pieśni żałościwe,
Na akie się zdobyło serce nieszczęśliwe;
To też nocny przewodnik, świeca opalona,
I broń w późnych przygodach nieraz doświadczona.
Jest co więce ? Facelet⁴³ łzami napo ony,
W nim obrączka ze złota, upominek płony,
A nawet mieszek próżny; toć wysługa mo a,
A na ten czas, Miłości, ze mnie korzyść two a,
Na które przestań, proszę, a mnie nieszczęsnego
Z uszyma puść do domu, ako z targu złego⁴⁴!

⁴⁰do zimnej wody — do samobó stwa. [przypis redakcy ny]
⁴¹marmurowy — u Kochanowskiego zgodnie z dawną ortografią est: „marmórowy”. [przypis edytorski]
⁴²zewłoki poimania swego — zwłoki swego niewolnika. [przypis redakcy ny]
⁴³Facelet (a. falcelit) — chusteczka, chusteczka do nosa. [przypis edytorski]
⁴⁴z uszyma puść do domu… — staropolskie przysłowie: „Ze złego targu — z uszyma do domu” o znaczeniu:

z awantury (bó ki) wy ść możliwie cało. [przypis redakcy ny]
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Do miłości
Matko skrzydlatych Miłości⁴⁵,
Szafarko trosk i radości,

Miłość

Wsiądź na swó wóz uzłocony,
Białym łabęciom zwierzony⁴⁶!
Puść się z nieba w snadnym biegu, Kwiaty, Obrzędy
A staw się na wiślnym brzegu,
Gǳie ku twe ćci ołtarz nowy
Stawię swą ręką darnowy.
Nie dam ci krwawe ofiary,
Bo co ma ą srogie dary
U boginie dobrotliwe
Czynić i światu życzliwe ?
Ale dam kaǳidło wonne,
Które nam kra e postronne
Posyła ą; dam i śliczne
Zioła w swych barwach rozliczne.
Masz fi ołki, masz lelĳą.
Masz ma eran i szałwĳą,
Masz wǳięczny swó kwiat różany,
To biały, a to rumiany.
Tym cię błagam, o królowa
Bogatego Cypru, owa
Abo różne serca zgoǳisz,
Abo i mnie wyswoboǳisz.
Ale racze nas obo e
Wzów pod złote arzmo swo e;
W którym niecha ci służywa⁴⁷,
Póki a i ona żywa.
Przyzwól, o matko Miłości,
Szafarko trosk i radości!
Tak po świecie niecha wszęǳie
Two a właǳa wieczna bęǳie!

Do opata
Wieǳże po tym, opacie, ako grać z biskupy:
Bo bacząc, żeć wygrane ubywało kupy,

Ksiąǳ, Obycza e

Pokryłeś dudki⁴⁸ w gębę, czyniąc tę postawę,
Żeś przegrał; lecz z rachunku miał ksiąǳ inszą sprawę.
A płaci kryć⁴⁹? Więc ci też dosiągł pięścią gęby,
Że z nie dudki wypadły. ǲięku , że nie zęby!

⁴⁵skrzydlatych Miłości — Amorków. [przypis redakcy ny]
⁴⁶wóz… białym łabęciom zwierzony — Wenus wyobrażano na wozie zaprzężonym w gołębie lub łabęǳie.

[przypis redakcy ny]
⁴⁷służywa (starop. liczba podwó na) — (niecha ci) służymy. [przypis edytorski]
⁴⁸Pokryłeś dudki — ukryłeś pieniąǳe. [przypis edytorski]
⁴⁹płaci kryć — czy opłaca się ukrywać. [przypis edytorski]
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Do pana
Bóg tylko luǳkie myśli wieǳieć może
I ku dobremu samże dopomoże;

Bóg, Kondyc a luǳka

Ale cokolwiek przeciwnego Jemu,
Dobrze nie padnie, by więc na mędrszemu.
Wszytko wiesz, Panie: zgub, co przeciw Tobie,
A zdarz, ako Pan, coś ulubił sobie.

Do pana
Panie, co dobrze, raczy dać z swe strony,
Lubo proszony, lubo nie proszony;
A złe oddala od człowieka wszęǳie,
Choć go kto prosić nieobacznie bęǳie.

Do Pawła
Chciałem ci „pomagabóg” kilkakroć powieǳieć,
Lecz kiedy czas do ciebie⁵⁰, trudno, Pawle, wieǳieć;

Obycza e

O którym eśli eszcze i ǳiś się nie dowiem,
Com miał rzec: „pomagabóg”, toć „bógżegna ” powiem.

Do Pawła
Pawle, nie bądź tak wielkim panem do swe śmierci,
Byś mię kiedy znać nie miał, choć w te niskie sierci,

Bogactwo, Cnota

Bom a tobie rad służył eszcze w stanie mnie szym.
A choć to śmieszno bęǳie tym luǳiom dwornie szym,
Ja szczęście tak szacu ę, że ućciwym cnotom Obycza e, Pozyc a

społeczna, ŻydCzynię cześć więtszą niżli bogatym klinotom.
A czemu? Bo pienięǳy i źli dostawa ą,
A z cnotą sami tylko dobrzy spółek ma ą.
A eślibyśmy kłaniać pieniąǳom się mieli,
Pewnie by tego po nas i Żydowie chcieli.

Do poetów
Jako Chiron, ze dwo e natury złożony,
Wzgórę człowiek, a na dół koń nieob eżdżony,

Poeta, Poez a, Gospodarz,
Gość, Wieś

Rad był, kiedy przy mował do swe leśne szopy
Nauczonego syna piękne Kalĳopy⁵¹,
Naonczas gdy do Kolchów rycerze wybrani

⁵⁰Lecz kiedy czas do ciebie — czy pora dla ciebie dogodna. [przypis redakcy ny]
⁵¹syna pięknej Kalĳopy — Orfeusza, który brał uǳiał w wyprawie argonautów do Kolchidy po złote runo,

„po kożuch barani”. [przypis redakcy ny]
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Pławili się przez morze po kożuch barani:
Równiem wam i a tak rad, zacni poetowie⁵²!
A eśli u Chirona cni bohatyrowie Jeǳenie
Przy mowali za wǳięczne wieczerzą ubogą,
Bo tam wszytka cześć była mleko z świnią nogą:
Nie gardźcie i wy tym, co dom ubogi niesie,
Bo ako Chiron takżeć i a mieszkam w lesie.
Bęǳie ser, bęǳie szołdra, będą wonne śliwy;
Każecie li też zagrać, i na tom a chciwy.
Owa prosto bęǳiecie ze mnie mieć Chirona,
Tylko że a nie włóczę za sobą ogona.

Do Pryszki⁵³
Długo się w wannie parzysz, Pryszko pochoǳona.
Czy chcesz ako Pelĳas⁵⁴ odmłodnąć warzona?

Starość, Uroda

Do Reiny⁵⁵
Królewno mo a (wszak cię też tak zową),
Iż się nie mogę zobopólną mową

Kochanek, Miłość

Umawiać z tobą, rad i nierad muszę
Zlecić to pismu, a tym cieszyć duszę
Swą akokolwiek, tusząc ednak sobie,
Że ta mo a chuć bęǳie wǳięczna tobie.
Szczęśliwa karto — ciebie ona swymi
Piastować bęǳie rękoma ślicznymi,
Ciebie obe źrzy wǳięcznym okiem swoim;
A ocz podobno próżno druǳy stoim,
Ty tak możesz być szczęsna, że cię swymi
Wǳięcznie cału e usty różanymi.
Gǳież to człowiek mógł naleźć akie czary,
Żeby się umiał przewirzgnąć⁵⁶ w swe dary?

Do sąsiada
Rozśmie się, dobry sąsieǳie!
Lisowaty przy biesieǳie
Pił z kusza prawie sporego,
Tak iż tylko brodę z niego
Widać było krokosową.
Wyrwał się ktoś z prędką mową:

⁵²zacni poetowie — przypuszczać można, że choǳi tu o przy aciół dworzan, wspomnianych we Fraszkach:
Górnickiego, Trzecieskiego, Ro z usza, Porębskiego, którzy odwieǳali Kochanowskiego w Czarnym Lesie.
[przypis redakcy ny]

⁵³Pryszko — imię utworzone może od łac. prisca (stara, dawna). [przypis redakcy ny]
⁵⁴Pelĳas (właśc. Pelias) — król Jolkos w Tesalii. Zabiły go własne córki zwieǳione przez Medeę, która dała

im zioła ma ące akoby po wygotowaniu w nich ciała Peliasa przywrócić mu młodość. [przypis redakcy ny]
⁵⁵Reina (z łac. regina) — królowa. [przypis redakcy ny]
⁵⁶przewirzgnąć — przeǳieżgnąć, przemienić. [przypis edytorski]
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„Towarzysze! Kto to naszę
Lisem obramował czaszę?”

Do Stanisława
Kto pĳa do północy, bracie Stanisławie,
Jeśli est czas do niego⁵⁷, może się nieprawie
Człowiek pytać; boby on swó wczas⁵⁸ umiłował,
Pewnie by się ranie kładł ani tak wiłował⁵⁹.

Do Stanisława Wapowskiego⁶⁰
Nie przez pochlebstwo ani złote dary,
Jako te lata zwykły teraźnie sze,

Bogactwo, Cnota,
Szlachcic, Obycza e,
PaństwoAle przez cnotę na mieśce ważnie sze,

Goǳisz, Wapowski, ako zwycza stary.

Szczęśliwe czasy, kiedy giermak szary⁶¹
Był tak poćciwy ako ty⁶² ǳisie sze

Stró

Jedwabne bramy⁶³ co raz kosztownie sze;
Wprawǳieć nie było kosztu na maszkary⁶⁴,
Ale był zawżdy koń na staniu⁶⁵ rzeźwi,
Drzewo, tarcz pewna i pancerz na ścienie,
Szabla przy boku, sam pachołek trzeźwi.

Nie szukał pierza, wyspał się na sienie,
A bił się dobrze. Boda tak uboga
ǲiś Polska była i poganom sroga!

Do starosty
Strzeżesz się moich aszek, mó dobry starosta,
A a tobie zaś na to tak powiadam sprosta:
Kto w mych aszkach, uż może nie zaźrzeć by kąska
Biskupom, którzy sto ą u świętego Frącka⁶⁶.

⁵⁷Jeśli jest czas do niego — czy w porę właściwą. [przypis redakcy ny]
⁵⁸wczas — wypoczynek. [przypis edytorski]
⁵⁹wiłować — zachowywać nieodpowieǳialnie, oddawać się szaleństwom (od: wiła: żartowniś, błazen, a na-

wet: szalony). [przypis edytorski]
⁶⁰Stanisław Wapowski (zm. ok. ) — podkomorzy sanocki, dworzanin i dyplomata. [przypis redakcy ny]
⁶¹giermak szary — zwykły stró szlachecki. [przypis redakcy ny]
⁶²ty — tu: te (ǳisie sze). [przypis edytorski]
⁶³Jedwabne bramy — wystawną oǳież bramowano edwabiem lub futrem. [przypis redakcy ny]
⁶⁴maszkary — tu: stro ne przebrania. [przypis redakcy ny]
⁶⁵na staniu — w sta ni. [przypis redakcy ny]
⁶⁶Biskupom… u świętego Frącka — biskupom krakowskim, których portrety wiszą w krużgankach kościoła

Franciszka. [przypis redakcy ny]
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Do starosty muszyńskiego⁶⁷
O starosta na Muszynie⁶⁸,
Ty się znasz dobrze na winie;

Wino, Poeta, Gospodarz

Znasz i masz, bo tylko z góry
Spuściwszy wóz, aliż Uhry⁶⁹
Okaż swó smak staradawny,
Starosto muszyński sławny,
A niech go a też skosztu ę,
Boć i a smak w beczce czu ę!
A nie żal mi, żem poetą; Słowo
Jest coś umieć alfę z betą⁷⁰
Tym luǳiom ty, Stanisławie,
Chcesz li się zachować prawie⁷¹,
Nie szafirem, nie rubinem,
Ale e ćci dobrym winem;
A stąd to bęǳiesz miał w zysku,
Że coś ǳiś obłoków blisku,
To cię pĳanymi rymy
Aż do nieba wprowaǳimy.

Do Wacława Ostroroga⁷²
Próżno przeć: upiłem się; winem czy-li rymy?
Jeśli winem, subtelne tego wina dymy.

Wino, Pĳaństwo

Wiesz, co mi się teraz zda, Wacławie cnotliwy?
Zda mi się, że malu ę swó obraz właściwy,
Który mięǳy biskupy zawieszę zacnymi,
Nie wsiami światu znaczny, ale rymy swymi.
Wszyscy pĳani, wiǳę, a pĳan-em i a.
Kto szczęściem, a a winem. Odpuść, Adrasty a!⁷³

Do wojewody
Zamieszkałem do stołu twego, wo ewoda,
Z czego zarazem dwo a potkała mię szkoda:

Jeǳenie, Obycza e

Jedna, iżem doma adł; druga, że się bo ę,
Byś nie rzekł, żem wzgarǳił chęć i wieczerzą two ę.

⁶⁷Adresatem aszki był zapewne Stanisław Kempiński, starosta muszyński w latach –. [przypis re-
dakcy ny]

⁶⁸na Muszynie — Muszyna leży pod Nowym Sączem na ważnym szlaku handlowym wiodącym na Węgry.
[przypis redakcy ny]

⁶⁹Uhry (z czes.) — Węgry. [przypis redakcy ny]
⁷⁰umieć alfę z betą — być uczonym; znać ęzyk grecki. [przypis redakcy ny]
⁷¹się zachować prawie — naprawdę zdobyć ich względy. [przypis redakcy ny]
⁷²Wacław Ostroróg (zm. ) — kasztelan kaliski, zwolennik i protektor braci czeskich. [przypis redakcy ny]
⁷³Adrastyja — Adrastia (Nemezis), bogini sprawiedliwości, personifikac a doli luǳkie , przeznaczenia. [przy-

pis redakcy ny]
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Do Zofijej
Nie tyś to, o Zofi a, nie ty na mą wiarę,
Które a przed siedmią lat pomnie w sercu miarę!

Kobieta, Przemiana, Starość

Ono była nadobna, ono wǳięczna była;
A wszytko e przystało, cokolwiek czyniła.
Je żart każdy był trefny, a gdy co kazała,
Zawżdy wielką powolność po każdym poznała.
Ciebie nie wiem, ako zwać: co poczniesz, nie g’rzeczy,
Postawa szalonego, głos ledwe człowieczy;
Żartom nikt się nie śmie e, na gniew nic nie dba ą,
A eśli słowo rzeczesz, eszczeć i nała ą.
Na koniec krom imienia nie masz nic dawnego;
Bierzmu się⁷⁴, proście⁷⁵, prze Bóg, a zbądź uż i tego!
O lata zazdrościwe, wszytko precz niesiecie;
Zofi a nie Zofi ą, kiedy wy przypniecie.

Epitafium Erazmowi Kroczewskie-
mu kuchmistrzowi⁷⁶
Ten proporzec⁷⁷ nad zimnym grobem zawieszony
Świadczy, że tu Kroczewski leży pogrzebiony,

Kondyc a luǳka, Śmierć

Nagle zmarły. Dla Boga! Co tu mieć na pieczy?
Na słabe nici wiszą wszytki luǳkie rzeczy.

Epitafium Grzegorzowi Podlodow-
skiemu, staroście radomskiemu⁷⁸
By wedla cnót i godności
Grzebiono umarłych kości,

Cnota, Grób

Przyszłoby ǳiś leżeć tobie
W złotym, Podlodowski, grobie.
Teraz cię licha mogiła
Znacznego męża przykryła,
Ale sława sięga nieba;
Nie z grobu cię sąǳić trzeba.

⁷⁴Bierzmuj się — przy bierzmowaniu otrzymu e się nowe imię. Nim to podstarzała Zofia powinna zastąpić
imię chrzestne. [przypis redakcy ny]

⁷⁵proście — potoczny skrót: proszę cię. [przypis redakcy ny]
⁷⁶Erazm Kroczewski (zm. ok. ) — kuchmistrz koronny za Zygmunta Augusta. [przypis redakcy ny]
⁷⁷Ten proporzec — w XVI i XVII w. zamiast nagrobka umieszczano w kościele kosztowną chorągiew żałobną

z nazwiskiem i herbem zmarłego [przypis redakcy ny]
⁷⁸Grzegorz Podlodowski (zm. ok. ) — starosta radomski, był szwagrem Jana Kochanowskiego. [przypis

redakcy ny]
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Epitafium Jóstowi Glacowi⁷⁹
Jóst Glac tu leży, szafarz wierny panu swemu,
Królowi na północy niezwyciężonemu.

Bóg, Kara, Sprawiedliwość,
Wina

Teraz ma liczbę czynić⁸⁰ przed panem groźnie szym,
Gǳie każdy winien, by też był naniewinnie szym:
Pokry swym miłosierǳiem, Panie, nasze złości,
Bośmy zginęli według Twe sprawiedliwości.

Gadka
Jest źwierzę o ednym oku⁸¹,
Które zawżdy stoi w kroku;
Ślepym bełtem w nie strzela ą⁸²,
A na oko ugaǳa ą.
Głos ego by piorunowy,
A zalot nieprawie zdrowy.

Małemuwielkiej naǳieje Raǳiwił-
łowi⁸³
Tak róść⁸⁴, mały Michniku, akobyś mógł sławnych
Przodków swych doróść, onych Raǳiwiłłów dawnych;

ǲiecko, Syn, ǲieǳictwo,
Szlachcic

Abyś nie tylko imię i bogate włości
Brał od nich, lecz ǳieǳiczył w męstwie i w ǳielności.
A to wszytko zaś podał potomkowi swemu,
Co weźmiesz od roǳiców, a on zaś drugiemu;
Abyś u swych był wǳięcznym i miłym w poko u,
A pohańcom zaś srogi i straszliwy w bo u.
Tak róść, piękny Michniku, akobyś pospieszył
Wiekiem, a oczy eszcze ǳiadowskie⁸⁵ nacieszył
Sieǳąc na ǳielnym koniu i łukiem włada ąc
Albo kopĳą gładką w pierścień ugaǳa ąc⁸⁶
A potym i prędkiego strzelca Tatarzyna,
Co mężnym Raǳiwiłłom twoim nie nowina.
Taki wiek, o luǳkiego żywota szafarki,
Temu ǳiecięciu przędźcie, sprzy aźliwe Parki!⁸⁷

⁷⁹Jóst Glac — kupiec krakowski, potem lwowski, zapewne skarbnik królewski za Zygmunta Augusta, zmarł
w r. . [przypis redakcy ny]

⁸⁰liczbę czynić — wyliczać się. [przypis redakcy ny]
⁸¹zwierzę o jednym oku — lufa muszkietu, opieranego na widłach, lub armaty osaǳone na lawecie. [przypis

redakcy ny]
⁸²Ślepym bełtem — okrągłą kulą, a nie ostrą strzałą; dowcip zagadki polega na e dwuznacznym rozwiązaniu:

na pierwszy rzut oka choǳi tu o zadek, naprawdę o broń palną. [przypis redakcy ny]
⁸³Fraszka adresowana do Mikoła a Raǳiwiłła (–) — zmarłego w ǳieciństwie syna hetmana Krzysz-

tofa Pioruna Raǳiwiłła i Katarzyny Anny Sobkówny. [przypis redakcy ny]
⁸⁴róść — rośnĳ. [przypis redakcy ny]
⁸⁵oczy… ǳiadowskie — Mikoła a Raǳiwiłła, wo ewody wileńskiego. [przypis redakcy ny]
⁸⁶w pierścień ugaǳając — ćwiczenie wo skowe we władaniu kopią. [przypis redakcy ny]
⁸⁷Parki — boginie losu (trzy siostry) przędące nić życia i ucina ące ą w chwili śmierci. [przypis redakcy ny]

  Księgi trzecie 



Marcinowa powieść
Ba, eszcze raz, Marcinie! — Więc powiem, tak było:
Kilka osób na ednę salę się złożyło.
Każdy z żoną. Wieczerzą potym odprawiwszy
Szli spać. Ledwie się składli, kiedy co waśniwszy
Na drugie tak zawoła: „Panowie, czas wsiadać!”
A ci też (ale o tym nie trzeba powiadać).
Po małe chwili zasię tenże się ozowie,
Co i pierwe straż trzymał: „Czas wsiadać, panowie!”
A panowie do siodeł. U echawszy milę,
Posłuchali onego: „Postó koniom chwilę!”
A eden zatym usnął. On znowu: „Panowie, Czas wsiadać!”
Wszyscy inszy stali przedsię w słowie,
A tego żona buǳi: „Miły, nie słyszycie?
Już tam druǳy wsiada ą, wierę, rychło spicie!”
A ten chrapi, choć nie spi. „Miły, ba, słucha cie,
Już tam druǳy wsiada ą.” „E , użże wsiada cie,
Aż was diabli pobiorą!” Ali druǳy: „Szkoda
Od eżdżać towarzysza; wielka rzecz przygoda!
Pomóżmy mu w złym razie, a załóżmy swo e.”
„Diabeł cię niecha prosi, niech uż ciągną mo e.”
„Miła, ty się nie przeciw! pokarmiwszy koni,
A utro rano wstawszy, bęǳiem tam, gǳie oni.”

Modlitwa o deszcz
Wszego dobrego Dawca i Szafarzu wieczny,
Tobie ziemia, spalona przez ogień słoneczny,

Bóg, Natura

Modli się dżdża i smętne zioła pochylone,
I naǳie a oraczów, zboża upragnione.

Deszcz, Woda

Ściśni wilgotne chmury świętą ręką swo ą,
A ony suchą ziemię i drzewa napo ą
Ogniem z ęte; o, który z suche skały zdro e
Niesłychane pobuǳasz, okaż dary swo e!

Ty nocną rossę⁸⁸ spuszczasz, Ty dostatkiem ho nym
Żywe wody dodawasz rzekom niespoko nym.
Ty przepaści nasycasz i łakome morze,
Stąd gwiazdy żywność ma ą i ogniste zorze.
Kiedy Ty chcesz, wszytek świat powoǳią zatonie,
A kiedy chcesz, od ognia ako pióro wspłonie.

Na dom w Czarnolesie
Panie, to mo a praca, a zdarzenie Two e;
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swo e!

Bóg, Modlitwa, Kondyc a
luǳka

Inszy niecha pałace marmurowe⁸⁹ ma ą
⁸⁸rossę — oryginalnie u Kochanowskiego, zgodnie z dawną ortografią est: rossę. [przypis edytorski]
⁸⁹marmurowe — u Kochanowskiego, zgodnie z dawną ortografią: „marmórowe” [przypis edytorski]
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I szczerym złotogłowem ściany obĳa ą,
Ja, Panie, niecha mieszkam w tym gniaźǳie o czystym,
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,
Pożywieniem ućciwym, luǳką życzliwością,
Obycza mi znośnymi, nieprzykrą starością.

Nagrobek dwiema braciej⁹⁰
Tu Jadam i Mikoła , dwa bracia roǳeni
Czerni, w ednymże grobie leżą położeni.

Śmierć, Wo na

Ten na wo nie gardło dał, ów zginął w poko u:
Nie masz przymierza z śmiercią, zawżdy my z nią w bo u.

Nagrobek Gąsce
Już nam, Gąska niebożę, nie bęǳiesz błaznował,
Już „Pod Opery aszem”⁹¹ nie bęǳiesz harcował

Błazen, Żałoba

Ani glótów⁹² z rękawa sypał na chłopięta,
Kiedy cię więc opadną akoby szczenięta.
Jużeś leciał za morze, Gąsko, użeś w dole⁹³
A czarne Persefonie szpaczku esz przy stole,
A duszyce się śmie ą, że ten, co by g’rzeczy
Słowa wyrzec nie umie, nowy cień człowieczy.
Więc my też, pamięta ąc na ego zabawki,
Nowe mu nie żału my usypać rękawki⁹⁴!
Nad nią miasto proporca suknią szachowaną⁹⁵
Zawieśmy, a na grobie gęś twardo kowaną⁹⁶,
A to, żeby mógł każdy, kto tędy pobieży,
Domyślić się zarazem, że tu Gąska leży.

Temuż⁹⁷
Ośmǳiesiąt lat (a to est prawy wiek człowieczy)
Czekała śmierć, żeby był Gąska mówił g’rzeczy;

Błazen

Nie mogła się doczekać, błaznem go tak wzięła
I tąż drogą, gǳie mądre za mu e, po ęła.
Gąska, błaznu ty przedsię; imię twe nie zginie,
Póki ǳika i swo ska gęś na świecie słynie.

⁹⁰dwiema braciej (starop. liczba podwó na) — dwóm braciom. [przypis edytorski]
⁹¹„Pod Opery aszem” — winiarnia krakowska z winem węgierskim z Eperies. [przypis redakcy ny]
⁹²glótów — kulek ołowianych. [przypis redakcy ny]
⁹³w dole — w poǳiemiu zmarłych, królestwie Persefony. [przypis redakcy ny]
⁹⁴rękawki — kopca mogilnego. Nazwa wywoǳi się od kopca Krakusa. Kopiec ten według legendy lud usypał

znosząc ziemię w rękawach. Późnie nazwa święta ludowego, zapewne pamiątka dawne uroczystości obcho-
ǳone przez Słowian. [przypis redakcy ny]

⁹⁵suknią szachowaną — tzw. domino, szata błaznów. [przypis redakcy ny]
⁹⁶twardo kowaną — wykutą z kamienia; zwrot mieści w sobie aluz ę zarówno do nazwiska zmarłego błazna,

ak i do ego zawodu w związku z przysłowiem o krainie głupców, gǳie podkuwa się gęsi. [przypis redakcy ny]
⁹⁷Utwór odnosi się do aszki z Ksiąg trzecich pt. Nagrobek Gąsce. [przypis edytorski]
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NagrobekHannie Spinkowej odmę-
ża⁹⁸
Jeśli człowiek po śmierci słyszy albo czu e,
Hanno, o Hanno mo a, twó cię mąż mianu e.

Cnota, Śmierć, Żona

Pókiś na świecie była, pókiś używała
Wǳięcznych darów niebieskich, mam za to, żeś znała
Mo ę uprze mość i chęć szczerą przeciw sobie;
Teraz, kiedyś w tym zimnym położona grobie,
Czym cię inszym mam ućcić — eno płaczem swoim,
Który-m a wieczny winien wielkim cnotom twoim.

Nagrobek jejM. P. wojewoǳinej lu-
belskiej⁹⁹
Tu różą, tu fi ołki, tu mieccie¹⁰⁰ lelĳą!
Ten marmur¹⁰¹ świętobliwy zamyka Zofi ą,
Zofi ą Bonarównę, które żywot święty
Goǳien, aby wszem paniom za przykład był wzięty.

Drugi¹⁰²
Mężu mó , o mó mężu, śmierć nielutościwa
Mnie smutną z tobą ǳieli, a pod ziemię wzywa,

Mąż, Miłość, Śmierć,
Tęsknota

Do niskie Prozerpiny ciemnego poko a.
Bóg cię żegna , a żywa i umarła two a!

Nagrobek koniowi
Tym cię marmurem¹⁰³ ućcił twó pan żałościwy
Pomniąc na two ę ǳielność, Glinko białogrzywy!

Koń, Śmierć, Żałoba

A tyś był dobrze goǳien, nie podlegwszy skazie,
Świecić na wielkim niebie przy lotnym Pegazie¹⁰⁴.
Ach, niebożę, toś ty mógł z wiatry w zawód biegać,
A nie mogłeś nieszczęsne śmierci się wybiegać!

⁹⁸Hanna Spinkowa — córka Anny Kobylińskie , . voto Bzickie (por. . II ), zmarła mięǳy kwietniem
 a czerwcem . [przypis redakcy ny]

⁹⁹Zofia Firle owa z Bonerów (zm. po ) — żona wo ewody lubelskiego Jana, którego dworzaninem był
młody Kochanowski. [przypis redakcy ny]

¹⁰⁰mieccie — miota cie, rzuca cie. [przypis edytorski]
¹⁰¹marmur — u Kochanowskiego oryginalnie, zgodnie z dawną ortografią est: marmór. [przypis edytorski]
¹⁰²Utwór odnosi się do aszki z Ksiąg trzecich pt. Nagrobek jej M. P. wojewoǳinej lubelskiej. [przypis edytorski]
¹⁰³marmurem — oryginalnie u Kochanowskiego, zgodnie z dawną ortografią est: „marmórem”. [przypis

edytorski]
¹⁰⁴na… niebie przy… Pegazie — Pegaz, skrzydlaty rumak Muz i poetów (symbol natchnienia poetyckiego),

przeniesiony na firmament tworzył gwiazdozbiór Pegaza. [przypis redakcy ny]
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Nagrobek kotowi
Pókiś ty, bury kocie, na myszach przestawał,
A w insześ się myślistwo z astrząby¹⁰⁵ nie wdawał,

Kot, Zwierzęta

Byłeś w łasce u luǳi i głaskanoć skórę,
A tyś mrucząc podnosił twardy ogon wzgórę.
Teraz, akoś ku myszom chciał mieć i półmiski¹⁰⁶,
I łaziłeś po ptaki w gołębiniec bliski,
Dałeś gardło, niebożę, i wisisz na dębie;
A twe śmierci i myszy rady, i gołębie.

Nagrobek Piotrowi
Pamięć myślistwa twego, Pietrze ucieszony,
Sto ę tu, słup kamienny, twardo usaǳony.
Przy grobie masz naczynie wszytko postawione:
Koń, strzały, psy, potyczy, sieci rozciągnione.
Wszytko, biada mnie, kamień; a zwierz tuż bezpieczny
Ociera się mimo cię, a ty sen spisz wieczny.

Nagrobek Rózynie
Tu syta wieku leży Rózyna;
Lecz tylko wieku, ale nie wina,

Kobieta, Pĳaństwo, Starość,
Wino, Pogrzeb

Nie stoi o mszą ani o ǳwony,
Wolałaby ǳban piwa zielony.

Nagrobek Stanisławowi Strusowi¹⁰⁷
Nie nowina to Strusom na wszelaką trwogę
Ciały swymi zawalać złym pohańcom drogę;

Śmierć bohaterska,
Obywatel, Rycerz,
Przedmurze chrześcĳaństwaTak ǳiad zginął, tak ociec, tak moi stry owie;

Tenże upad i mo e naznaczon był głowie,
Bom legł we krwi pogańskie , a kto mię żału e,
Znać, że nie wie, ako śmierć ućciwa smaku e.
Stanisław Struś tu leżę; nie wchodź, poganinie!
Sprawiedliwa waśń i po śmierci nie ominie.

¹⁰⁵z jastrząby — z astrzębiami, z którymi ramię w ramię polował na gołębie. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁶półmiski — wyszukane potrawy. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁷Stanisław Strus, opłakiwany również wierszem Mikoła a Sępa Szarzynskiego, poległ w r.  w bitwie

z Tatarami nad Rastawicą na Ukrainie. [przypis redakcy ny]

  Księgi trzecie 



Na heretyki
Po co wy, heretycy, w kościele bywacie,
Kiedy ceremonĳe za śmiech sobie macie?

Religia, Korzyść

Jeśli zła w oczu waszych msza i procesy a,
Aza lepsze łakomstwo i ta ambicy a?
Wy mi, niebożę, bierzmo pierwe z oka swego,
A potym źǳiebłka sięga w oczach u drugiego¹⁰⁸!
Chwalisz, ako w twym zborze dobrze naucza ą,
A przedsię tam się ciśniesz, kędy rozdawa ą¹⁰⁹.
A eśli eszcze z niczym od eǳiesz do żony,
Jakobyś wodę święcił albo też krzcił ǳwony¹¹⁰.

Na lipę
Przypatrz się, gościu, ako on list mó zielony
Prędko uwiądł, a uż mię prze źrzeć z każde strony.

Drzewo, Poez a

Co, mnimasz, te przygody nagłe za przyczyna?
Ani to mrozów, ani wiatrów srogich wina,
Lecz mię złego poety wirsze zaleciały,
Tak iż mi tylko prze smród włosy spaść musiały.

Na lipę
Uczony gościu! Jeśli sprawą mego cienia
Uchoǳisz gorącego letnich dni promienia,

Drzewo, Poez a

Jeślić lutnia na łonie i ǳban w zimne woǳie
Tym wǳięcznie szy, że sieǳisz i sam przy nim w chłoǳie:
Ani mię za to winem, ani pó oliwą,
Bu ne drzewa nalepie dżdżem niebieskim żywą;
Ale mię racze daru rymem pochwalonym,
Co by zazdrość uczynić mógł nie tylko płonym,
Ale i płodnym drzewom; a nie mów: „Co lipie
Do wirszów?” — skaczą lasy, gdy Orfeus¹¹¹ skrzypie.

Na słup kamienny
Jest coś na świecie (kto chce pilno we źrzeć w rzeczy),
Z czego się dowcip wypleść nie może człowieczy¹¹².

Cnota, Rozum

Co rozumowi barzie , proszę cię, przystało,

¹⁰⁸Przysłowie oparte na Ewangelii św. Mateusza (Mt :). [przypis redakcy ny]
¹⁰⁹a kędy rozdawają — aszka wymierzona est przeciw tym protestantom, którzy dla korzyści materialne

udawali stronników kościoła panu ącego. [przypis redakcy ny]
¹¹⁰wodę święcił albo też krzcił ǳwony — święcenie wody i chrzczenie ǳwonów nie dawało dochodu księǳu.

[przypis redakcy ny]
¹¹¹Orfeus — syn Muzy Kaliope i Apollina, śpiewem swym i grą na lutni poskramiał ǳikie zwierzęta, wzruszał

drzewa i kamienie, uspoka ał burze morskie i wiatry. [przypis redakcy ny]
¹¹²czego się dowcip… — z czego pomysłowość luǳka nie może znaleźć wy ścia. [przypis redakcy ny]
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Jeno żeby się złym źle, dobrym dobrze ǳiało?
W czym tak częsta omyłka, że ten to sąd boży
Nie ednemu sumnienie i serce zatrwoży.
Przedsię ży my pobożnie g’woli same cnocie,
Które cena ednaż est w szczęściu i w kłopocie.

Na śklenicę
Służyłam wo ewodom krakowskim przed laty,
Zdobiąc krasną urodą swą ich stół bogaty.
Teraz czas przyniósł, żem est Głoskowskiemu¹¹³ dana;
Nie mogłam mieć lepszego po swym piecu pana.

Na zdrowie
Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,

Zdrowie

Jako smaku esz,
Aż się zepsu esz.
Tam człowiek prawie
Wiǳi na awie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie, Bogactwo, Młodość,

Pozyc a społecznaPerły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Mieśca wysokie,
Właǳe szerokie Dobre są, ale —
Gdy zdrowie w cale¹¹⁴.
Gǳie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klinocie drogi,
Mó dom ubogi
Oddany tobie
Ulubu sobie!

O błaźnie
Płeszki (błazen powiada), to mię podnosicie,
Ale a świecę zgaszę, że mię nie u źrzycie.

¹¹³Stanisław Głoskowski — od r.  dworzaninowi Zygmunta Augusta, a potem ego następców. [przypis
redakcy ny]

¹¹⁴Gdy zdrowie w cale — gdy zdrowie est zachowane w całości, t . nie nadszarpnięte chorobą. [przypis edy-
torski]
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O duszy
Powiem, chocia nie g’rzeczy¹¹⁵ zda się rozumowi,
Trudno wytrwać o edne duszy człowiekowi:

Dusza, Pieniąǳ, Kondyc a
luǳka

Bo edna ma być w ciele, a druga w kalecie¹¹⁶ —
Krom te trudno, krom owe źle żyć, ako wiecie.

O flisie
Ze Gdańska flis wędru ąc, gdy sobie nadchoǳił,
Stąpił we wsi do karczmy, aby się ochłoǳił.

Kochanek, Mąż, Obycza e,
Żona

Ale miasto ochłody eszcze się zapalił,
Bo mu Kupido młodą gospodynią schwalił.
Więc każe piwa nosić, a gospodarz baczy,
Że mu do żony z wiosłem flis przymierzać raczy.
Da pokó : za gościów grosz miło mu się napić,
Nie każe się do łoża gospodynie kwapić.
Flis ma swą rzecz na pieczy, a gospodarz nie mnie .
Słucha cież, kto tu sztukę wyprawi foremnie .
Kiedy gospodarz nie mógł uż przesieǳieć flisa:
„Nie tu — pry — łgać”; wzniózwszy gzła nakrył dłonią cisa.
Usnął ściany się wsparwszy. Flis ku panie goǳi.
One też nie od tego, ręka tylko szkoǳi.
„Namnie sza to” — rzecze flis; także mięǳy spary
W grosz ugoǳił dobywszy krzoski z szarawary.

O fraszkach
Fraszki tu niepoważne z statkiem się zmieszały;
Komu by drugie rzeczy więc nie smakowały,
Wziąwszy swą część, ostatek drugim niech podawa;
Ty to wolisz, a ów zaś przy owym zostawa.
A a, ako bogaty kupiec w sklepie wielkim,
Rozkładam swe towary cuǳoziemcom wszelkim:
Tu bisior, tu koery, tu włoskie zaponki,
Sam dale półhatłasie i czarne pierścionki.

O Hektorze¹¹⁷
Hektor dał miecz A aksowi,
A aks dał pas Hektorowi —

Wróg

Hektor pasem uwiązany,

¹¹⁵nie g’rzeczy — niedorzecznym. [przypis edytorski]
¹¹⁶kaleta — sakiewka, woreczek na pieniąǳe. [przypis edytorski]
¹¹⁷Nierozstrzygnięty po edynek Hektora z A aksem (bohaterem greckim, uczestnikiem wo ny tro ańskie )

zakończył się wymianą darów, które w niedalekie przyszłości przyniosły przeciwnikom nieszczęście: pasem
A aksa zwycięski Achilles przywiązał zwłoki Hektora do swego wozu; A aks zaś przebił się mieczem Hektora.
Stąd greckie przysłowie: dary nieprzy aciół przynoszą nieszczęście. [przypis redakcy ny]
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Bystrymi końmi targany;
A aks także, popędliwy,
Wraził w się miecz nieszczęśliwy.
Tak mięǳy nieprzy acioły
Upad niesie i dar goły.

O kapłanie
Prawo est, aby kapłan nie mógł po ąć żony;
Tenże nie ma być w żadnym członku uszczerbiony.

Ksiąǳ, Żona

Jeśli nie miał mieć żony, moglić go zostawić
Przy uszu, ale a ec lepie było zbawić.

O kołnierzu
Poradźmy się rady czy e :
Kołnierz li to u delĳe
Czy delĳa¹¹⁸ u kołnierza
Na grzbiecie cnego rycerza?

O koźle
Miłośnicy mądrości¹¹⁹ tak nam powieda ą,
Że niemowne zwierzęta rozumu nie ma ą,

Mądrość, Podstęp, Ptak,
Zwierzęta

Lecz kozieł taką sztukę niedawno wyprawił,
Że na wszystek świat znacznie rozum swó ob awił.
Z adł piskorza żywego; piskorz niecierpliwy
Strawienia nie czeka ąc przepadł przezeń żywy.
Kozieł go w rzyć drugi raz; on drugi raz z rzyci,
By z Labiryntu Tezeus po świadome nici.
Koźle, prędko wżdy trawisz; znowu z nim do saku,
Piskorz też dawne ścieżki nie uchybił znaku.
Myśli kozieł, co czynić? Broda doktorowska,
Przypatrzże się, eśli też i rada żakowska?
Piskorza połknął, a rzyć przycisnął do ściany
I tak gońca poimał trzykroć prze echany.

O łaziebnikach
Łaziebnicy a kurwy ednym kształtem ży ą,
W te że wannie i złego, i dobrego my ą.

Obycza e

¹¹⁸delĳa — delia, roǳa okrycia wierzchniego noszonego przez szlachtę; płaszcz, opończa. [przypis edytorski]
¹¹⁹Miłosnicy mądrości — filozofowie, przyrodnicy. [przypis redakcy ny]
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OMarku
Płacze Marek nie przeto, że świat zostawu e,
Ale że ǳwonnikowi grosz eden gotu e;

Skąpiec, Śmierć

A żeby ednym kosztem odprawić co więce ,
Kazał synowi umrzeć po sobie co pręce .

O mądrości
Nie to mądrość mądrym być albo wielkość świata
Rozumem chcieć ogarnąć: krótkie luǳkie lata;

Kondyc a luǳka, Mądrość,
Czas, Szaleniec

Gonić w nich wielkie rzeczy, a dać gotowemu
Upływać, podobno to barzo szalonemu.

OMikoszu¹²⁰
Mikosz kota przeciągnął, Jan się rzezał w koszu¹²¹;
I rzecze ten pośledni: „Powieǳ mi, Mikoszu,
Wonczas gdyś kota ciągnął abo snać kot ciebie,
Gǳieś był stryczków tak prędko dostał ku potrzebie?”
Mikosz na to: „Daǳą mnie powrozów, gdy proszę,
Bo, pięknie wysuszywszy, cało e odnoszę;
Lecz ty, bracie, inacze z ludźmi się sprawu esz,
Pożyczywszy porzeżesz wszytko i popsu esz.”

O miłości
Głód a praca miłość kazi,
A ostatek czas wyrazi;

Miłość

Komu to więc nie pomoże,
Do powroza mieć się może.

O tejże¹²²
Jako ogień a woda różno siebie choǳą,
Tak miłość a powaga nigdy się nie zgoǳą.

Miłość, Wróg, Śmiech,
Szaleństwo

Dobrze by się nie kłaniać nieprzy acielowi,
Ale tym sakiem Miłość uż o płatne łowi¹²³.
A im się kto chce mężnie popisać w te mierze,
Tym więce śmiechu na się i błazeństwa bierze.
A przedsię abo musim porzucić ten statek,

¹²⁰Anegdotę cytu e również Górnicki w II księǳe Dworzanina polskiego. [przypis redakcy ny]
¹²¹Jan się rzezał w koszu — ośmiesza ąca kara: winny, zawieszony w koszu nad rzeką lub błotem, chcąc się

uwolnić musiał przeciąć sznury i wpaść wraz z koszem do wody. [przypis redakcy ny]
¹²²Utwór odnosi się do aszki z Ksiąg trzecich pt. O miłości (Głód a praca miłość kazi…). [przypis edytorski]
¹²³Ale tym sakiemMiłość już o płatne łowi— miłość łowi siecią nie na żarty, lecz naprawdę. [przypis redakcy ny]
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Abo nam (to rzecz pewna) szaleć na ostatek.
Telefów rozum¹²⁴ chwalę i przy tym zostanę,
Bo ten, czym był postrzelon, tymże goił ranę.

O miłości
Ma uż pokó Prometeus¹²⁵, lecz a miasto niego
Jestem przybit na rogu Kaukazu śnieżnego.

PrometeuszCierpienie, Miłość

Mnie orlica serce żrze, które na swe męki
Odrasta i żywi zwierz łakomy przezǳięki.
Ma pokó Andromeda¹²⁶, lecz a, przykowany
Do skały, prze cuǳy grzech pode mu ę rany.
Do mnie płynie wieloryb rozdarwszy paszczekę.
Gǳie a mam rady szukać? Gǳie się a uciekę?
Ratu , mężny Herkules, ratu , Perseu sławny,
A odnów ( edno by w czas) na mnie przykład dawny!

O Necie
Harda Neta, iż gładkość swą do siebie czu e,
Więc kiedy ą pozdrowię, ani poǳięku e,

Kobieta, Kochanek, Miłość,
Starość, Zemsta

A zawieszę li wieniec u nie przede drzwiami,
Wdepce go zawżdy w ziemię hardymi nogami.
O zmarski, o starości, bywa cie co pręce !
Owa wasze namowy będą ważyć więce .

O swych rymiech
Ja inacze nie piszę, eno ako ży ę;
Pĳane mo e rymy, bo i sam rad pĳę,

Ksiąǳ, Poeta, Poez a, Wino

Nie mierzi mię biesiada, nie mierżą mię żarty,
Podczas i czepiec; więc też pełne tego karty.
Co po sykofancy e ¹²⁷? — Chcesz mię miary w życiu
Nauczyć, a sam, księże, nosisz diabła w kryciu.

Z Anakreonta
Nie dbałem nigdy o złoto,
Alem tylko prosił o to,

Bogactwo, Przy aźń, Wino

¹²⁴Telefów rozum — Telefos, raniony przez Achillesa, za radą wyroczni wyleczył niego ącą się ranę rǳą tego
oszczepu, którym była zadana. [przypis redakcy ny]

¹²⁵Prometeus — Prometeusz, olbrzym z rodu tytanów, wykradł na użytek luǳi ogień z nieba, za co Jo-
wisz kazał przykuć go do skały Kaukazu, gǳie orzeł szarpał mu odrasta ącą wciąż wątrobę. Wybawcą ego był
Herkules. [przypis redakcy ny]

¹²⁶Andromeda — córka króla Etiopii, Cefeusza (syna Jowisza), i Kas opei, oddana na pożarcie smokowi
morskiemu, wielorybowi (pustoszącemu kra za bluźnierstwo Kas opei, która twierǳiła, że est pięknie sza od
nereid). Ocalił Andromedę Perseusz, który poślubił ą zabiwszy potwora. [przypis redakcy ny]

¹²⁷sykofancyja — sykofanc a; umie ętność przypodobania się, pochlebstwo. [przypis edytorski]
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Aby kufel stał przede mną,
A przy aciel pĳał ze mną,
A tymczasem robotnicy
Pieczą mieli o winnicy.
To wszytko mo e staranie,
To skarb, złoto i zebranie.
Ani dbam o kasztelana,
Trzyma ąc się mocno ǳbana.

Pozyc a społeczna

Z Anakreonta
Skoro w rękę wezmę czaszę,
Wnet ze łba troski wystraszę;

Wino, Pĳaństwo, Wo na

Więc iż mnimam, że mam wiele,
Stąd mi łacno o wesele.
Wieniec musi być na głowie,
A aszka wszyscy panowie.
Kto się chce bić, obu zbro ę,
Ja przy kuflu przedsię sto ę,
Bo tak mnimam, iż upitym
Lepie leżeć niż zabitym.

Z greckiego
Samy do swe obory woły rozpuszczone
Przybiegły z gór, gwałtownym deszczem umoczone,

Burza

A ubogi Tirimach pod wysokim dębem
Spi wieczny sen, piorunem uśpiony trozębem.
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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