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Fraszki dodane
Nagrobek Stanisławowi Grzepskie-
mu¹
To mie sce, w którym ciało two e pochowano,
Godna rzecz, Grzepski, aby łzami obmywano.

Grób, Mądrość

Nauka, cnota, rozum i postępki święte
Tam z tobą w ten grób za raz z pośrodka nas wzięte.
Świat, esliże dobrze znał te przymioty w tobie,
Mógłby nie rok ani dwa czernić się w żałobie
Po twym ze ściu. Lecz poty, póki sam stać bęǳie,
Niech się twe imię sławi i zawsze, i wszęǳie.

Na Leliwę Tarnowskich²
Nastań szczęśliwie ty, Miesiącu nowy,
Z taką pogodą i tak luǳiom zdrowy
Jako ten przeszły, po którym ty wschoǳisz,
A niech się cieszym, że nierychło schoǳisz.

Na słownik Mączyńskiego
Żebyś do szkoły nie po wszytko choǳił,
Ale sam czasem drugiemu pogoǳił,

Nauka, Książka

Wielką mieć pomoc z tych ksiąg, gościu, bęǳiesz,
Gdy nad łacińskim ęzykiem usięǳiesz.
Nie bądźcie harǳi swym żakom, mistrzowie,
Wszystko tu na ǳie, co wy macie w głowie.

Uczeń

¹Stanisław Grzepski (–) — profesor filozofii na Uniwersytecie Krakowskim, autor pierwszego pod-
ręcznika geometrii w ęzyku polskim (). [przypis redakcy ny]

²Fraszka wydrukowana w . wydaniu Szachów z ozdobionym herbem Tarnowskich (gwiazda nad półksię-
życem), zawiera przepowiednię niespełnioną, młody bowiem Tarnowski „zszedł” rychło po o cu, hetmanie.
[przypis redakcy ny]
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Pełna prze zdrowie
Prze zdrowie gospodarz pĳe,

Wstawa , gościu! A prze czy e?
Alkohol, Obycza e,
Gospodarz

Prze królewskie. Powstawa my
I także ą wypĳa my!

Prze królowe . — Wstać się goǳi
I wypić; ta za tą choǳi.

Prze królewny. — Już a sto ę!
A poda co rychle mo e!

Prze biskupie. — Powstawa my
Albo racze nie siada my!

Ta prze zdrowie marszałkowe. —
Owa, gościu, wstań na nowe!

Ta prze hrabie. — Wstańmy tedy!
Odpoczniemże nogom kiedy?

Gospodarz ma w ręku czaszę,
My wieǳmy powinność nasze!

Chłopię, wymkni ławkę mo e,
Już a tak obiad przesto ę.

Przymówka chłopska
„Pĳże, włodarzu!” — „Panie, użem podpił sobie”.

„Pĳ ty przedsię!” — „ǲięku ę ako panu tobie:
Chłop, Szlachcic, Wino

Mało uż nie mam za swe, a człowiek się boi,
By słówkiem nie wyleciał³, co więc chmiel rad broi”.

„Pĳ ty, włodarzu, i mów, coć się bęǳie zdało,
Prosto, ako za naszych o ców więc bywało!”

„Takci bywało, panie, pĳaliśmy z sobą,
Ani garǳił pan kmiotka swo ego osobą;

ǲiś wszytko uż inacze , wszytko spoważniało;
Jako mówią: postawy dosyć, wątku mało”.

Źle dopĳać się przyjaciela
Chcecie li słuchać, powiem wam swe zdanie,

Na czym zależy dobre zachowanie.
Pĳaństwo, Przy aźń

Ale w czas wieǳcie, że nie ǳierżę z tymi,
Którzy przy aciół szuka ą pełnymi.

Trudno by się tam miłość roǳić miała,
Gǳie swar, gǳie zwada gniazdo swe usłała.

Trudno ma uróść, co kiedy niebacznie Cnota
I bez rozmysłu szumna głowa zacznie.

Cnota nad wszystko, a skarbu więtszego
Nad przy aciela nie masz uprze mego; Kto się w taki skarb dobrze zapomoże, Póki żyw,

upaść w ubóstwo nie może.

³By słówkiem nie wyleciał — przysłowie zanotowane uż przez Rysińskiego: „Słówko wróblem wyleci, a wołem
się wraca”. [przypis redakcy ny]
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Ale począwszy od stworzenia świata
Aż po te nasze ostateczne lata

Ledwe par kilka w ǳie ach opisano,
Które za prawe przy acioły miano.

A my się tego piwem dopić chcemy?
Zaprawdę lekce przy aźń szacu emy.

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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