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Do Mikołaja Mieleckiego¹
Na swe złeś mię upoił, mó dobry starosta,
Bo czegoś snać nie wieǳiał, toć opowiem sprosta.
Mnimasz ty, że a tobie kłaniam się dlatego,
Iżeś syn wo ewody, nie wiem tam, akiego.
Albo że się masz dobrze, i złota na tobie
I na tych dosyć wiǳę, które masz przy sobie.
Fraszka u mnie twe herby i wsi pełne kmieci:
Hańba (mówią Grekowie) bohatyrskie ǳieci.
A pieniąǳe takie są, że e i źli ma ą,
I co wieǳieć, ako ich druǳy używa ą.
Ale wiesz, co mię trzyma i garnie ku tobie?
To, iż przodków swych zostać masz za lekkość sobie,
A coć Bóg dał z łaski swe , tym szafu esz bacznie,
Służąc panu i Rzeczy Pospolite znacznie.
Chudymi nie braku esz, ale kto cnotliwy,
W akimkolwiek bądź pierzu, temuś ty chętliwy.
To est grunt; insze rzeczy, których się chwyta ą
Luǳie prości, ako dym wiatry roznasza ą.

¹Mikoła Mielecki (zm. ) — starosta chmielnicki (), późnie wo ewoda podolski i hetman, przy aciel
Kochanowskiego. [przypis redakcy ny]
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