


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Pieśń I
 ,          

Umysł stateczny i w cnotach gruntowny
Kto ma od Boga, żywie świętym równy;

Święty

Nie tylko wytrwa gniew szczęścia surowy,
Ale i łaską wzgarǳić est gotowy.

Tysiąc przykładów! Ale dostateczny
Słów moich świadek sam Fridrusz ¹ serdeczny,

Śmierć bohaterska, Honor

Który to sprawił, że sie mnie wstydamy
Blizny, prze upór co nieszczęścia mamy.

Na Sokal wo ska gdy uż płaczliwego
Ostatek uwiódł od rąk okrutnego
Pohańca, — wolny, serce nielękliwe
Odkrył, te słowa mówiąc pamiętliwe:

„Farbę Bugowe , wiǳiałem, krew wody
Nasza zmieniła, prócz pohańskie szkody.²
Skryły się pola pod zacnemi ciały,
A mnie, niestetyż, kto w te zagnał wały?

Bo aźń wyrodna w serce me nie wchoǳi,
Lecz, mogąc pomóc, żywiąc, umrzeć szkoǳi,
Choć mie sce wzywa, i dusza uczciwa
Krwią, ciałem, zbro ą, sławę kupić chciwa.

Ale eszcze trwa ten targ: otwórz bronę³,
Otwórz, uż mię wstyd mur mieć za obronę;
Niecha przypłaci pohaniec zdradliwy,
Że tył mó wiǳiał, gdym zbro ny i żywy”.

To rzekszy⁴, ako z ǳiała śmiertelnego
Kamień, płomienia gwałtem siarczystego
Z hukiem wyparty, ako przez wiatr rzadki
Leci przez ciała, da ąc im upadki:

Tak mężny Fridrusz, gniewy ślachetnemi
Zapalon, z zamku z krzyki rycerskiemi

Zemsta

Wypadł i przeszedł zastęp niezliczony
Swą i tatarską prawie krwią z uszony.

¹Fridrusz właśc. Fryderyk Herburt ( – ) — chorąży lwowski, w  r. zginął w trakcie obrony
miasta Sokal [przypis edytorski]

²Farbę Bugowej, wiǳiałem, krew wody / Nasza zmieniła, prócz pohańskiej szkody — t .: wiǳiałem, ak nasza
krew zmieniła barwę wody Bugu, choć pohańcy nie odnieśli szkody. [przypis redakcy ny]

³brona (tu daw.) — brama. [przypis redakcy ny]
⁴rzekszy — ǳiś: rzekłszy. [przypis edytorski]
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Tam zaś, by tygrys, gdy swe baczy ǳieci
Mieǳy myśliwcy, choć tysiąc strzał leci,
Wpada w pośrodek, nie o ratunk⁵ dba ąc,
Ale o pomstę, szkoǳi, i kona ąc:

Taki był on mąż. Wiǳąc swó lud zbity,
Drugi związany, aż go znamienity
Duch ze krwią odbiegł. Padł. Krzyknął bezbożny
Zastęp i więźnie. Lecz był okrzyk różny…

O cny rycerzu! nie tylko szczęśliwie
Duch twó z wielkimi bohatyry żywie:

O czyzna, Sława

I tu, dokąd Bug cichy wody swo e
Niesie do Wisły, dotąd imię two e

Trwać bęǳie w ustach ludu rycerskiego.
I rzecze człowiek serca wspaniałego:
„Z lepszym o czyzny szczęściem, wieczny Panie,
Racz mi naznaczyć tak prędkie skonanie”.

⁵ratunk (daw.) — ratunek. [przypis redakcy ny]
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