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Do Jana
Janie, cierp’, ako możesz! Przy ǳie ta goǳina,
Że luǳiom złym bęǳie swa zapłacona wina,

Cierpienie, Fałsz, Krzywda

A Bóg pomści niecnoty i fałeszne zdrady,
Którąś odniósł za swą chęć świeżymi przykłady.
Czyś luǳi nie znał? Czyś tak rozumiał, niebożę,
Że czernie inszy owoc niż tarnki dać może?
Albo wilk nie miał szkoǳić rogatemu stadu,
Albo wąż miał za czasem przestać swego adu?
Daremnąś pracą pod ął czyniąc dobrze złemu,
Bo się on nie ode mie przyroǳeniu swemu.
A ty sam siebie winu , bo co cię ǳiś boli,
Stąd iǳie, iżeś luǳiom obłudnym był g’woli,
Dla których coś ty czynił, a ci też czym ci to
Płacili, niecha wszytko światu bęǳie skryto!
I sam byś mógł zapomnieć, snać by lepie było,
Bo serce swymże żalem często się zwalczyło.
Na koniec, masz dróg wiele krzywdy swe wetować,
A to bych wolał, niż się ustawnie asować.
Ale mężem być trzeba, ani dbać na owe
Zmyślone skargi, bo to łzy krokodylowe¹.

¹łzy krokodylowe — przysłowiowe łzy fałszywego współczucia. [przypis redakcy ny]
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