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Do fraszek
Fraszki nieprzepłacone, wǳięczne aszki mo e,
W które a wszytki kładę ta emnice swo e,

Poeta, Poez a

Bądź łaskawie Fortuna ze mną postępu e, Los
Bądź inacze , czego snać więce się na du e.
Obrałliby się kiedy kto tak pracowity,
Żeby z was chciał wyczerpać umysł mó zakryty:
Powieǳcie mu, niech próżno nie asu e głowy,
Bo się w ǳiwny Labirynt¹ i błąd wda takowy,
Skąd żadna Ary adna², żadne kłębki tylne
Wywieść go móc nie będą, tak tam ścieżki mylne.
Na koniec i sam cieśla³, który to mistrował,
Aby tu rogatego chłopobyka chował,
Nie zawżdy do wrót trafi, aż pióra szychtu e
Do ramienia, toż ledwe wierzchem wylatu e.

¹w ǳiwny Labirynt — aszki przyrównane są tu do labiryntu. [przypis redakcy ny]
²Ary adna — córka króla Krety Minosa, zakochana w Tezeuszu, dała mu kłębek nici, ǳięki któremu mło-

ǳieniec zabiwszy potwora Minotaura (u Kochanowskiego: „chłopobyka”), wydostał się z labiryntu. [przypis
redakcy ny]

³sam cieśla — budowniczy labiryntu, Dedal, który wraz z synem Ikarem uciekał z Krety na skrzydłach
sporząǳonych z piór i wosku. [przypis redakcy ny]
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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