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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Do Kasie
Jako lód ta e przezroczysty z lekka,
Kiedy go ogień zagrzewa z daleka,

Kochanek, Miłość, Oko,
Śmierć, Wzrok

Tak a na twarz twą na każdą goǳinę
Patrzam¹ a ginę.

Patrzam a ginę z wielkiego asunku;
A eśli nie dasz łaskawie ratunku,
Nielutościwą² tobie wiecznie słynąć³,

Przy ǳie mnie zginąć.

W co mie nieszczęście okrutne wprawiło!
Śmierć tuż, gdy patrzam na to, co mi miło,

Bóg, Kondyc a luǳka,
Miłość, Rozum

Śmierć tuż, gdybych⁴ cie namnie ⁵ spuścił z oczy,
Za mną się toczy.

Gǳież on mó umysł, który płomień taki
Aż nazbyt sobie miał za lada aki⁶?
O, próżne dumy! Nie my sobą sami:

Bóg rząǳi nami.

Tak napięknie sze ⁷ Narcysus⁸ urody,
Gdy się chciał napić, nachyliwszy, wody,

Cień, Lustro, Miłość,
Sobowtór

Jak we źwierciedle, choć nie tego żądał,
Twarz swą oglądał.

Nie widał przedtem oblicza swo ego:
Przeto, mnima ąc kogo być inszego

Próżność

Pod wodą, swe sie piekności zǳiwował
I rozmiłował.

Patrza a patrza, a em patrza pilnie ⁹,
Tym w ego sercu sroga miłość silnie
Cieniem a wodą — kto się nie zaǳiwi!—

Płomienie żywi.

Chwalę, Kupido, strzały twe; w te mierze
Niecha za przykład każdy sobie bierze,

¹Patrzam — patrzę. [przypis redakcy ny]
²Nielutościwą — nielitościwą. [przypis redakcy ny]
³Nielutościwą tobie (…) słynąć — zyskasz sławę bezlitosne . [przypis edytorski]
⁴gdybych — gdybym. [przypis redakcy ny]
⁵namniej — na mnie (starop. postać stopnia na wyższego, bez wtrąconego późnie - ). [przypis redakcy ny]
⁶ladajaki — byle aki, nieważny. [przypis edytorski]
⁷napiękniejszej — w rękopisie: napięknie szy. [przypis redakcy ny]
⁸Narcysus (gr. Narkissos) — Narcyz, syn boga rzecznego Kefissosa wzgarǳił miłością nim Echo, za co

rozgniewana Aodyta wzbuǳiła w nim miłość do własnego obrazu odbitego w woǳie. Nie mogąc miłości te
zaspokoić, Narcyz usechł, a na ego mie scu pozostał biały kwiat, noszący ego imię. [przypis redakcy ny]

⁹Patrza (…), a jem patrza pilniej — Patrzy i patrzy, a im uważnie patrzy. [przypis edytorski]
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Że ty na tego, co prze¹⁰ piekność hardy,
Masz munsztuk twardy.

Zgarǳał ten nim¹¹, co mu się kłaniały;
Prze ego hardość, choǳąc mieǳy skały,
Stwarǳiała Echo, powtarzać gotowa

Człowiecze słowa.

A gdy tak patrzał na swo e twarz chciwie,
Już poczuł miłość, wzdycha żałośliwie,

Kochanek, Lustro, Miłość
niespełniona, Woda

Już się rozmawiać [z] swem cieniem nie wstyǳi,
A Wenus szyǳi.

„Któżkolwiek esteś — rzecze — co mieszkanie
Masz pod tą wodą, usłysz me żądanie:
Niech wolno bęǳie dotknąć się two ego

Ciała ślicznego.

Co cie wsaǳiło, ǳiecię napieknie sze,
W tę wodę? Wynidź do mnie! Czy mocnie sze

Miłość spełniona, Sobowtór

Przyczyny bronią i tak wolą¹² two ę
Psu ą, ak mo ę?

Ach! wiǳę two e chęci ku mnie znamię;
Dokąd a patrzam na cie, patrzasz na mie,
Mówię, — usta twe snadź odpowiada ą,

Bo się rucha ą¹³.

Płaczesz, gdy płaczę; gdy żałośnie wzdycham,
Wzdychasz; śmie esz się, gdy się a uśmiecham;
Chcę cie obłapić¹⁴, ręce twe rozciągasz

I mnie też siągasz.

Chcę cię całować, wnet usta chętliwe
Sam mi podawasz; edno zazdrościwe
Nam tego wody, co nas rozǳiela ą,

Nie dopuszcza ą.

Mała rzecz wielkie nam psu e rozkoszy.
Niechże twe źródła przeklęte rozproszy,
Bezecna wodo, słońce gorącemi

Promieńmi swemi”.

Tak sieǳiał, [z] swo em cieniem rozmawia ąc,
A wszelką pomoc żywota zgarǳa ąc.

Cień, Kochanek, Kwiaty,
Lustro, Miłość tragiczna,
ŚmierćUsechł z tęsknice. Potem ego ciało

Kwiatem się stało.

¹⁰prze — dla, z powodu. [przypis redakcy ny]
¹¹Zgarǳał (…) nimfy — garǳił nimfami. [przypis edytorski]
¹²wolą — ǳiś: wolę (dawn. B. l.p. rzeczowników r. ż. z osn. spółgł. podnieb.; por.: panią. [przypis redak-

cy ny]
¹³ruchają — rusza ą (forma starop.). [przypis edytorski]
¹⁴obłapić — uściskać. [przypis redakcy ny]
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