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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Fraszka do Anusie
Jeśli oczu hamować swoich nie umiały
Leśnych krynic boginie, aby nie płakały,

Kochanek, Łzy, Miłość,
Oko, Serce, Wzrok

Gdy baczyły¹ przy studni Narcyza pięknego,
A on umarł prze miłość oblicza swo ego;
Jeśli nieśmiertelnym stanom żałość rozkazu e,
Gdy niebaczna fortuna co niesłusznie psu e:

Jakoż a mam hamować, by na lice mo e
Z oczu smutnych żałośne nie płynęły zdro e?
Jako serce powściągać, aby nie wzdychało
I od ciężkie żałości omdlewać nie miało?

¹baczyły — tu: zobaczyły, patrzyły na. [przypis edytorski]

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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