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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Frasunk do Kasie
Niewymowne trapienie cierpi serce mo e:
Miłość w nim z nienawiścią srogie toczy bo e.
Która go opanu e, a nie mogę wieǳieć,
Ale mniemam, że się w nim miłości osieǳieć.

Cierpienie, Kochanek,
Konﬂikt wewnętrzny,
Miłość, Miłość
niespełniona, Nienawiść

Radbym, aby nienawiść tę wo nę wygrała,
Ale się na mie miłość mocnie zgotowała:
Ma przy sobie naǳie ę, ma i oczy chciwe,
Które czynią, iże e serce est życzliwe.

Miłość, Oko, Wzrok,
Uroda

Przy nienawiści rozum i wstyd słuszny stoi,
Które mówią, że dłuże cierpieć nie przystoi,
Okrutność e winu ą, wzgarǳić rozkazu ą;
Lecz oczy służyć raǳą, piękność pokazu ą.

Duma, Rozum

Żywot mi i przez ciebie i z tobą niemiły:
Godna twarz miłości, gniew sprawy¹ zasłużyły;
Cóż rzec? abo a tobie nie będę hołdował,
Muszęli, tedy będę nieszczęście miłował.
Prze twą szlachetną piekność, co mie sroǳe pali,
Którą coś mile , niżli Boga, serce chwali,
Proszę, niecha łaskawie serce twe zezwoli,
Bym cie z chęci miłował, a nie po niewoli.

¹sprawy — czyny; por. (czy eś) sprawki. [przypis edytorski]

Bóg, Kobieta, Miłość,
Uroda
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