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Pieśń XII¹
Muszę wyznać, bo sie uż nie masz na co chować:
Nigdy bych był nie wierzył, bych tak miał żałować,
Tego zwłaszcza, co nigdy mym własnym nie było;
Po prawǳie mi nieprawie² źle serce tuszyło³.

Aleciem barzo nagle wypadł z te naǳie e,
A mo e sie przygoǳie nieprzy aciel śmie e.
Kto drugi ma bez prace, o co snadź⁴ dbał mało,
A mnie za me staranie złe szczęście⁵ potkało.

Samem swą własną ręką tę winnicę⁶ groǳił,
Aby e był ani źwierz, ani zły ptak szkoǳił;
Polewałem, żeby e słońce nie suszyło,
Nakrywałem, żeby e zimno nie mroziło.

A kiedy mię nalepsze miały potkać gody⁷,
Nie wiem, co za zły człowiek oberwał agody.
I używa z rozkoszą, czego dostał snadnie⁸,
A mnie, patrząc, eno sie serce nie⁹ rozpadnie.

Boda że nie przechował¹⁰; a boda poleżał!
Nie wiem, ako mię do gron tak pięknych ubieżał.
Ja sobie tak dobrych lat doczekać nie tuszę;
Podobno ako niedźwiedź łapę lizać muszę.

¹W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach
est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

²nieprawie (starop.) — nie barǳo, niezupełnie. [przypis redakcy ny]
³tuszyć (starop.) — spoǳiewać się, przeczuwać. [przypis redakcy ny]
⁴snadź (starop.) — może, chyba. [przypis redakcy ny]
⁵złe szczęście — zły los. [przypis redakcy ny]
⁶winnica — tu: alegoria kobiety, ciała kobiecego. [przypis redakcy ny]
⁷gody — tu: szczęście. [przypis redakcy ny]
⁸snadnie (starop.) — łatwo, bez trudu. [przypis redakcy ny]
⁹jeno (…) nie (starop.) — niemal. [przypis redakcy ny]

¹⁰przechować — tu: strawić (t . przechować w żołądku). [przypis redakcy ny]
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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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