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Pieśń II
 ,      .   ¹

Izaż wóǳ tebański², iż umarł, zgromiwszy
Waleczne Spartany, zda się być szczęśliwszy,
Niż on Aemilius³, co przy wo sku zbitym
U Kan żywot zawarł ześciem⁴ znamienitym?

Honor, Odwaga, Sława,
O czyzna, Przedmurze
chrześcĳaństwa

Bądź tamten szczęśliwszy, poważnie sza żywie
Sława tego, który z samym nielękliwie
Potkał się nieszczęściem i stałą krwawemu
Pokazał zwycięzcy twarz, kiedy rączemu Tchórzostwo
Bachmatowi⁵ druǳy, nie zbroi, ufa ą,
A prze bo aźń próżną sławy odbiega ą.
Także Rastawica, potok nieszczęśliwy,
Pierwe wód pozbęǳie, niżli twe, poczciwy
I nietrwożny Strusie, żywota skończenie
U rycerskich luǳi przy ǳie w zapomnienie:
Wolał od strzał zginąć pohańca zdradnego,
Niż tył swó pokazać sprośnie oczom ego.
A gdy mu ktoś raǳił głupie sprzy aźliwy,
Aby, ako druǳy, zbiegł z chwile złośliwe ,
Rzekł: „Ty folgu czasom, chceszli, a a mo e
Sławie będę goǳił; nie tylko we zbro e , Śmierć
Jest śmierć i na łożu; i tak pierzchliwego
Śmierci grzbiet est odkryt, ak piersi śmiałego.
Nie wydam swych przodków: za Rzeczpospolitą
Upadnę ofiarą, da Bóg, znamienitą”.
Tylkoż rzekł, wnet, ako pierzchać nieuczony
Lew, od mnogie zgra e ⁶ będąc oskoczony
I od tysiąc⁷ łowców z gotowemi łuki,
Bliższe zagubiwszy, drugie straszy huki; Patriota, Rycerz, Śmierć

bohaterska, WalkaWszytcy, wszytcy serca natrzeć nań nie ma ą,
Tylko mu z daleka rany podawa ą;
On zemdlon ostatnie uż pomsty pożąda Zemsta
I, w kimby ząb martwy zostawić, pogląda:
Tak sie Struś spracował w ostatnie potrzebie
I, sławie i cnocie czyniąc dosyć z siebie,
Padł krwawy, gęstemi przywalon strzałami.
Godny syn o czyzny mężnymi sprawami!

¹w pierwodruku brak daty. [przypis redakcy ny]
²wóǳ tebański — Epaminondas, zwycięzca spod Leuktry i Mantinei, zm.  przed Chr. [przypis redak-

cy ny]
³Aemilius — zwyciężony przez Hannibala r.  p.n.e. [przypis redakcy ny]
⁴ześciem — ze ściem. [przypis redakcy ny]
⁵Bachmat — koń tatarski. [przypis redakcy ny]
⁶od mnogiej zgrajej — przez liczną zgra ę. [przypis redakcy ny]
⁷od tysiąc — od tysiąca, prze tysiąc. [przypis redakcy ny]
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