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Do poetów
Jako Chiron, ze dwo e natury złożony,
Wzgórę człowiek, a na dół koń nieob eżdżony,

Poeta, Poez a, Gospodarz,
Gość, Wieś

Rad był, kiedy przy mował do swe leśne szopy
Nauczonego syna piękne Kalĳopy¹,
Naonczas gdy do Kolchów rycerze wybrani
Pławili się przez morze po kożuch barani:
Równiem wam i a tak rad, zacni poetowie²!
A eśli u Chirona cni bohatyrowie Jeǳenie
Przy mowali za wǳięczne wieczerzą ubogą,
Bo tam wszytka cześć była mleko z świnią nogą:
Nie gardźcie i wy tym, co dom ubogi niesie,
Bo ako Chiron takżeć i a mieszkam w lesie.
Bęǳie ser, bęǳie szołdra, będą wonne śliwy;
Każecie li też zagrać, i na tom a chciwy.
Owa prosto bęǳiecie ze mnie mieć Chirona,
Tylko że a nie włóczę za sobą ogona.

¹syna pięknej Kalĳopy — Orfeusza, który brał uǳiał w wyprawie argonautów do Kolchidy po złote runo,
„po kożuch barani”. [przypis redakcy ny]

²zacni poetowie — przypuszczać można, że choǳi tu o przy aciół dworzan, wspomnianych we Fraszkach:
Górnickiego, Trzecieskiego, Ro z usza, Porębskiego, którzy odwieǳali Kochanowskiego w Czarnym Lesie.
[przypis redakcy ny]
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