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Pieśń XXII¹
Rozumie mó , prózno sie masz² asować:
Co zginęło, trudno tego wetować³;
Póki czas był, póki szczęście służyło,
Czegoś żądał, o wszystko łacno⁴ było.

Teraz wiǳisz, że nam niebo nie sprzy a:
W czym sie kochasz, to cię daleko mĳa.
Cóż temu rzec? I szkoda głowy psować⁵;
Lepie sie nam na lepsze czasy chować.

A nie mniema , byś sam był w te niewoli:
Nalazłby sie, kogo to nie mnie boli;
Jeno luǳie snadnie ⁶ zakryć umie ą,
Acz nie z serca, z wierzchu sie przedsię śmie ą.

Mnie, smutnego, ten dowcip⁷ nie ratu e,
Wyda mię twarz, gdy sie serce źle czu e.
Wszakoż wiǳę, że sie prózno asować:
Co zginęło, trudno tego wetować.

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

²prózno (…) masz — nie powinieneś. [przypis redakcy ny]
³wetować (starop. czas. łączy się z D.: czego?) — oǳyskać (z B.: co?). [przypis redakcy ny]
⁴łacno (starop.) — łatwo. [przypis redakcy ny]
⁵szkoda głowy psować (starop.) — szkoda zawracać sobie tym głowę. [przypis redakcy ny]
⁶snadnie (starop.) — łatwo. [przypis redakcy ny]
⁷dowcip (starop.) — tu: być może choǳi o sprytne ukrywanie uczuć (dowcip ako fortel, zdolność kombi-

nowania, pomysłowość). [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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