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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Do Kasie
Jeśli władną co nami błąǳących gwiazd siły,
Wierzę, że złośne niebem aspekty¹ rząǳiły,

Gwiazda, Los, Miłość

Gdym napierwe obaczył tę two ę urodę,
Dla które a dobrą myśl stracił i swobodę.

Me żałosne wzdychanie i oczy płaczliwe,
Któreby ubłagały i ęǳe złośliwe,

Łzy, Miłość niespełniona

Bladość, trudne miłości farbę przyzwoitą,
Jawnie wiǳisz i żałość z asunkiem okwitą².

A wżdy³, okrutna pani, ani łaskawego
Słowa do mnie nie rzeczesz i cieszysz się z tego,

Kobieta, Kochanek,
Okrucieństwo, Zwierzęta

Że a dla ciebie ginę mękami srogiemi.
Okrutnie szy nie żywie zwierz nad cie na ziemi!

Wszytkę mo ę uprze mość i posługi znaczne
Uporczywie wzgarǳiło twe serce niebaczne.

Kochanek, Miłość,
Sprawiedliwość, Śmierć,
ZemstaLecz, eśli est na niebie co sprawiedliwości,

Srogie pomsty nie u ǳiesz dla te niewǳięczności.

Ja swe krzywdy wzdychaniem i łzami smętnemi
Mścić się będę, nie mszcząc się sposoby inszemi.
Obacz mo e cierpliwość: wolę zginąć w grobie,
Niżliby co szkoǳiło z me przyczyny tobie.

¹władną (…) nami gwiazd siły — choǳi o położenie gwiazd i planet, z którego w astrologii przepowiadano
przyszłość złą lub dobrą. [przypis redakcy ny]

²okwitą — obfitą. [przypis redakcy ny]
³wżdy — przecież. [przypis redakcy ny]
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