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Pieśń XV¹
Nie za staraniem ani prze mą sprawę²,
Miła, po tobie znam taką postawę³;
Szuka , ako chcesz, nie na ǳiesz przyczyny,
Chyba żeć milszy podobno kto iny.

A a co mam rzec? Nie chcę sie przeciwić;
Temu sie edno nie mogę wyǳiwić,
Skąd tę niestałość białegłowy ma ą,
Że sie ako wiatr letni odmienia ą.

Niedawne czasy, gdy mię poczytano⁴
W liczbę fortunnych i za tego miano,
Który mógł wszystko otrzymać u ciebie,
A mnie sie zdało, żem był wszystek w niebie.

ǲiś inne wiatry przeciwko mnie wie ą,
Straciłem wszystko zaraz i z naǳie ą;
Nie wiem, co mię za wiedźma osypała
I lichem⁵ zdradnych słów uczarowała.

Niech ci sie, miła, wszystko dobre woǳi⁶,
Z kimkolwiek przestać two e serce goǳi;
Ale rozeznać umie przy aciela,
A trudno naleźć masz⁷ ednego z wiela.

Nie dufa temu, kto gładkość⁸ miłu e,
Bo ten na słabym gruncie sie budu e:
Słońce ednako i padnie⁹, i wschoǳi,
Nam zawżdy¹⁰ z laty cokolwiek odchoǳi.

A gdy czas przy ǳie ostatnie potrzebie¹¹,
Ledwe sie na ǳie, kto ciało pogrzebie.
Takiem a chcę być przy acielem tobie;
Lecz wolę, że ty płaczesz na mym grobie.

¹W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach
est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

²Nie za staraniem ani prze mą sprawę — bez mo ego uǳiału; nie wskutek moich starań. [przypis redakcy ny]
³po tobie znam taką postawę — dozna ę od ciebie takiego zachowania się. [przypis redakcy ny]
⁴poczytać — zaliczyć. [przypis redakcy ny]
⁵licho — nieszczęście (licho to liczba nieparzysta; miała ona przynosić nieszczęście). [przypis redakcy ny]
⁶dobre woǳi (starop.) — dobrze powoǳi. [przypis redakcy ny]
⁷trudno naleźć masz (starop.) — nie zna ǳiesz. [przypis redakcy ny]
⁸gładkość (starop.) — piękno, uroda. [przypis redakcy ny]
⁹padnie — zachoǳi. [przypis redakcy ny]

¹⁰zawżdy (starop.) — zawsze. [przypis redakcy ny]
¹¹czas (…) ostatniej potrzebie — goǳina śmierci. [przypis redakcy ny]
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