


 

 

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
,   

Do Jędrzeja¹
A cóż raǳisz, Jędrze u? (Wszak mogę w twe uszy
Beśpiecznie wszytko włożyć, co mi serce kruszy.)
I sam uż baczyć możesz, że mo e posługi
U te panie nieważne, które zna czas długi
I stateczne, i wierne; a kiedy by chciała
Prawdę mówić, rychle z nich cześć niż lekkość miała.
Jakiem a dary dawał? Jakiem rymy składał²?
A ǳiś mię wstyd: bom więce , niż było, przykładał.
Równałem często e płeć ku rumiane zarzy,
A ona kramną barwę³ nosiła na twarzy.
Chwaliłem e niegodne chwały obycza e,
Więc mi też mą nieprawdę fałszem ǳiś odda e.
Przeto póki gniew świeży w mym sercu panu e,
Póki człowiek swą krzywdę i wzgarǳenie czu e,
Ratu mię, ako możesz, a wyrwi z niewoli!
Nie wiesz, ako niewǳięczna miłość w sercu boli.

¹Fraszka zwraca się albo do Nideckiego (por. przyp. do . II ), albo do Andrze a Trzecieskiego (por. przyp.
do . II ), z którym Kochanowski również barǳo się przy aźnił. [przypis redakcy ny]

²Jakiem rymy składał — choǳi o wiersze miłosne. [przypis redakcy ny]
³kramną barwę — róż nabyty w kramie, barwiczkę. [przypis redakcy ny]
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