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Małemuwielkiej naǳieje Raǳiwił-
łowi¹
Tak róść², mały Michniku, akobyś mógł sławnych
Przodków swych doróść, onych Raǳiwiłłów dawnych;

ǲiecko, Syn, ǲieǳictwo,
Szlachcic

Abyś nie tylko imię i bogate włości
Brał od nich, lecz ǳieǳiczył w męstwie i w ǳielności.
A to wszytko zaś podał potomkowi swemu,
Co weźmiesz od roǳiców, a on zaś drugiemu;
Abyś u swych był wǳięcznym i miłym w poko u,
A pohańcom zaś srogi i straszliwy w bo u.
Tak róść, piękny Michniku, akobyś pospieszył
Wiekiem, a oczy eszcze ǳiadowskie³ nacieszył
Sieǳąc na ǳielnym koniu i łukiem włada ąc
Albo kopĳą gładką w pierścień ugaǳa ąc⁴
A potym i prędkiego strzelca Tatarzyna,
Co mężnym Raǳiwiłłom twoim nie nowina.
Taki wiek, o luǳkiego żywota szafarki,
Temu ǳiecięciu przędźcie, sprzy aźliwe Parki!⁵

¹Fraszka adresowana do Mikoła a Raǳiwiłła (–) — zmarłego w ǳieciństwie syna hetmana Krzysz-
tofa Pioruna Raǳiwiłła i Katarzyny Anny Sobkówny. [przypis redakcy ny]

²róść — rośnĳ. [przypis redakcy ny]
³oczy… ǳiadowskie — Mikoła a Raǳiwiłła, wo ewody wileńskiego. [przypis redakcy ny]
⁴w pierścień ugaǳając — ćwiczenie wo skowe we władaniu kopią. [przypis redakcy ny]
⁵Parki — boginie losu (trzy siostry) przędące nić życia i ucina ące ą w chwili śmierci. [przypis redakcy ny]
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