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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Do Anusie
Mo a nadobna ǳieweczko, mo e kochanie!
Kiedy wżdy nam tak szczęśliwy on ǳień nastanie,

Miłość spełniona

W który skutku swego do dą twe obietnice,
A mo e serce pozbęǳie srogie tęsknice?

Two a nawǳięcznie sza piękność snadnie sprawu e,
Że me serce w te miłości nic nie stysku e¹,
A twe sprawy, w których niemasz nic obłudności,
Czynią, że a ufam tobie prócz² wątpliwości.

Ufam tobie, lecz ciężkiemu to udręczeniu
Równa się być u naǳie e w długiem ćwiczeniu.

Czas, Miłość

Bowiem bo aźń zawsze przy nie źle praktyku e,
Mówiąc: Często pewne rzeczy odwłoka psu e.

Przeto proszę, nie odwłacza ³, folgu pogoǳie,
Zagródź drogę czyha ące na nas przygoǳie.
Niech nie bęǳie me o tobie próżne mniemanie,
Mo a nadobna ǳieweczko, mo e kochanie!

¹styskuje — utysku e. [przypis redakcy ny]
²prócz — bez. [przypis redakcy ny]
³nie odwłaczaj — nie odwleka [przypis edytorski]

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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wolności korzystania z dóbr kultury.
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