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DANIEL NABOROWSKI

Do Seweryna
Pili z sobą dwa na zmowie
Za edne , za drugie zdrowie.
Tu możesz zrozumieć snadnie¹,
Że nie każdy tego zgadnie.
A te przy aciółki obie
Są bliskie sąsiady sobie.
Rów mięǳy nimi granica
I wpada ako ulica
Właśnie na gościniec, który
Przez pośrodek białe góry
Iǳie w niż do Szarogroda,
Kędy Kieski² wo ewoda
Więził kiedyś wu a swego,
Skąd do procesu prawnego
Przyszło stronom, a sąsiady
Były przyczyną te zwady.

¹ na n e (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
² e — ǳiś popr.: kĳowski. [przypis edytorski]
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