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Do fraszek
Fraszki mo e (coście mi dotąd zachowały)¹,
Nie chcę, żebyście kogo źle wspominać miały.
Lecz eśli wam nie g’myśli cuǳe obycza e,
Niecha karta występom, nie personom ła e!
Chcecie li chwalić kogo, chwalcież, ale skromnie,
By pochlebstwa akiego nie uznano po mnie.
To też wieǳcie, że druǳy swe się chwały wstyǳą
Podobno, że chwalnego w sobie nic nie wiǳą.

¹coście mi dotąd zachowały — czegoście dotąd przestrzegały. [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
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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