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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Do Anusie
Siebie muszę, nie ciebie, w te mierze winować:
Trudno tobie obłudność zdradną przypisować:
Dawałaś znać i mową i postawą two ą,
Że[ś] garǳiła stateczną¹ uprze mością mo ą.

Miłość, Pozory, Rozum

Baczyłem² a to wszytko, ale me baczenie
Obłędliwa naǳie a miała w podłe cenie³
I niebacznem afektem rozum mó wiązała,
Że mi się twa niewǳięczność uprze mością zdała.
Tuszyłem⁴ a, żeś miała k mo e powolności
Serce two e nakłonić; a to nie srogości
Przyczytałem⁵, iżem nic nie znał łaskawego,
Mówiąc: „Co od wstydliwe pożądać inszego?”
Alem teraz doświadczył, iże mnie samemu
Nieużyte twe serce. Przeto co rzec temu,
Jedno się o to starać, aby mie sce miała
Gǳie inǳie ma powolność, z które się ty śmiała?
Śmiałaś się, lecz się bo ę, abyś nie płakała;
Bo coby sprawiedliwa Nemezis⁶ ǳiałała,
Która zawsze takową odmierza każdemu
Miarą, akową mierzył kto przedtem drugiemu?

¹stateczną — stałą, niezmienną. [przypis edytorski]
²Baczyłem — zauważałem. [przypis edytorski]
³miała w podłej cenie — nisko ceniła. [przypis edytorski]
⁴tuszyć — mieć naǳie ę. [przypis edytorski]
⁵Przyczytałem — przypisałem. [przypis redakcy ny]
⁶Nemezis — bogini; uosobienie mściwego losu. [przypis edytorski]

Kochanek, Miłość
niespełniona

Kara, Los, Miłość, Zemsta

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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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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