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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Do Zosie
Nie psu niepotrzebnemi łzami wǳięcznych oczy!
Nic to, że się obrotne koło czasem toczy

Łzy, Los, Kondyc a luǳka,
Szczęście

Fortuny niespoko ne nie wedle twe wole ¹:
Nie nęǳa to w społeczne ² być [z] światem niewoli.

Człowieka tak szczęsnego na świecie nie było,
Któregoby nieszczęście w niwczem³ nie ruszyło:
Niebieskich to duchów stan; u nas, tu na ziemi,
Wesołe się miesza ą sprawy z troskliwemi.

Na to pomniąc⁴, asunkiem nie psu głowy sobie:
Przyroǳenie fortuny, nie gniew szkoǳi tobie;
Lecz, ak przy acielowi, tak też e rozumie ,
Prócz asunku⁵ postępki takie znosić umie .

Strzeż się, by cie fortuna niewǳięczną nie znała,
Która cie z młodości twe prawie piestowała
I tak ci wiele dobra same użyczyła,
Na któremby przestało luǳi szczęściu siła⁶.

A też nie wiem, skąd żałość ta na cie przychoǳi;
Wszak się twemu staraniu wedle myśli woǳi.

Czas, Los

Przestań eno, gdy tak chce mieć fortuna, na tem,
A to, czego ty żądasz, przyǳie snadnie za tem.

Czego rok nie mógł sprawić, to goǳina sprawi;
A dłuże trwa to, co się z więtszą pracą stawi.

Praca, Szczęście

Co też wiesz, eśli temu szczęście nie folgu e?
Aby wǳięcznie sze było, lekko postępu e.

¹wolej — woli; dawn. D. l. p. rzeczowników r. ż. z osn. spółgł. podniebienną, używany w w. XVI obok D.
z końcówką na –e. [przypis redakcy ny]

²społecznej — wspólne . [przypis redakcy ny]
³ni–w–czem — w niczym. [przypis redakcy ny]
⁴Na to pomniąc — pamięta ąc o tym. [przypis edytorski]
⁵Prócz frasunku — bez asunku, nie martwiąc się; u Sępa Szarzyńskiego często prócz oznacza: bez. [przypis

redakcy ny]
⁶siła — wielu; znaczenie azy: na którym [to szczęściu doznanym w młodości] wielu luǳi by poprzestało.

[przypis edytorski]
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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
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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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