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Do Jana
Janie, mó drużba,
Jeslić się służba

Cnota, Kondyc a luǳka,
Los, Mądrość

Dobrze nie płaci,
Nie użci traci
Cnota swe myto;
Ale sowito¹ Bóg zwykł nagraǳać
Temu, kto zdraǳać
Nie zwykł nikogo.
Przeto choć srogo
Szczęście się z tobą
Obchoǳi, sobą
Nic nie trwóż, ale
Trwa rowien² skale,
Które nie mogą
Nawiętszą trwogą
Poruszyć wały³,
Kiedy powstały
Na morzu wielkim.
Także we wszelkim
Nieszczęściu i ty
Bądź niepożyty,
A trwa statecznie,
Bo nie uż wiecznie
Fortuna służy,
Komu podruży⁴,
Ani porzuci,
Kogo zasmuci.

¹sowito — sowicie, ho nie. [przypis edytorski]
²rowien — równy, niezmienny. [przypis edytorski]
³wały — fale. [przypis edytorski]
⁴komu podruży — z kim się zaprzy aźni. [przypis edytorski]
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