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Do Stanisława Wapowskiego¹
Nie przez pochlebstwo ani złote dary,
Jako te lata zwykły teraźnie sze,

Bogactwo, Cnota,
Szlachcic, Obycza e,
PaństwoAle przez cnotę na mieśce ważnie sze,

Goǳisz, Wapowski, ako zwycza stary.

Szczęśliwe czasy, kiedy giermak szary²
Był tak poćciwy ako ty³ ǳisie sze

Stró

Jedwabne bramy⁴ co raz kosztownie sze;
Wprawǳieć nie było kosztu na maszkary⁵,
Ale był zawżdy koń na staniu⁶ rzeźwi,
Drzewo, tarcz pewna i pancerz na ścienie,
Szabla przy boku, sam pachołek trzeźwi.

Nie szukał pierza, wyspał się na sienie,
A bił się dobrze. Boda tak uboga
ǲiś Polska była i poganom sroga!

¹Stanisław Wapowski (zm. ok. ) — podkomorzy sanocki, dworzanin i dyplomata. [przypis redakcy ny]
²giermak szary — zwykły stró szlachecki. [przypis redakcy ny]
³ty — tu: te (ǳisie sze). [przypis edytorski]
⁴Jedwabne bramy — wystawną oǳież bramowano edwabiem lub futrem. [przypis redakcy ny]
⁵maszkary — tu: stro ne przebrania. [przypis redakcy ny]
⁶na staniu — w sta ni. [przypis redakcy ny]
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