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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Sonet VI
Do Pana Mikołaja Tomickiego

Tomicki, eśli nie ganią owego,
Który ku chwale świeci lampą one

Bóg, Ksiąǳ, Światło

W sobie chwalebne , święte , niezmierzone
Światłości, światła skąd asność każdego, —

Nie będę nazwan lekkiem od żadnego,
Bym sławił piękność w tobie doświadczone

Cnota, Nauka, Poeta,
Poez a, Sława

Kożdemu cnoty. Jeno, żem uczone
Mało pił wody, nie śmiem się ąć tego.

Chęć przy mi¹ wǳięcznie: na te Bóg przesta e.
Lecz, eśli Muzy z ubóstwem się zgoǳą,
ǲielność, stateczność, rozum, obycza e

Two e, co zacność, choć wielką, przechoǳą,
Wiersza mo ego ustawną zabawą
Będą; co mówię? będą sławą prawą!

¹przyjmi — starop. forma rozkaźnika z końcówką –i, częsta w zabytkach w. XIV i XV. [przypis redakcy ny]
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