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Do Zofijej
Nie tyś to, o Zofi a, nie ty na mą wiarę,
Które a przed siedmią lat pomnie w sercu miarę!

Kobieta, Przemiana, Starość

Ono była nadobna, ono wǳięczna była;
A wszytko e przystało, cokolwiek czyniła.
Je żart każdy był trefny, a gdy co kazała,
Zawżdy wielką powolność po każdym poznała.
Ciebie nie wiem, ako zwać: co poczniesz, nie g’rzeczy,
Postawa szalonego, głos ledwe człowieczy;
Żartom nikt się nie śmie e, na gniew nic nie dba ą,
A eśli słowo rzeczesz, eszczeć i nała ą.
Na koniec krom imienia nie masz nic dawnego;
Bierzmu się¹, proście², prze Bóg, a zbądź uż i tego!
O lata zazdrościwe, wszytko precz niesiecie;
Zofi a nie Zofi ą, kiedy wy przypniecie.

¹Bierzmuj się — przy bierzmowaniu otrzymu e się nowe imię. Nim to podstarzała Zofia powinna zastąpić
imię chrzestne. [przypis redakcy ny]

²proście — potoczny skrót: proszę cię. [przypis redakcy ny]
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