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Do Mikołaja Mieleckiego¹
Nie dar aki kosztowny, ale co przemogę,
Dam ci parę wirszyków, Mielecki, na drogę:
Boże da , być się dobrze na wszytkim woǳiło,
Byś we zdrowiu oglądał, na co patrzać miło.
Na mię bądź łaskaw, akoś zawżdy okazował;
Nie był ten łaskaw, kto do końca nie miłował.

¹Mikoła Mielecki (zm. ) — starosta chmielnicki ( r.), późnie wo ewoda podolski i hetman, przy-
aciel Kochanowskiego. [przypis redakcy ny]
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