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JAN KOCHANOWSKI
 ,   

Pieśń XXIII¹²
Nieźle czasem zamilczeć, co człowieka boli,
By nie znał nieprzy aciel, że cię ma po woli³;
Ale to nade wszystko za raz⁴ odżałować,
A niewǳięcznemu panu tuǳież poǳiękować.

Cierpiałem a tak wiele, że mię wstyd powiadać,
A mógłby mi bezpiecznie każdy głupstwo zadać⁵,
Żem sie dał za nos woǳić czas tak barzo długi,
Bacząc⁶, że w małe waǳe były me posługi.

Chciałem złość akokolwiek wytrwać uprze mością,
A zwyciężyć niewǳięczność swo ą statecznością⁷;
Ale mo a uprze mość i statek był prózny,
A e niebaczny⁸ umysł zawżdy memu rózny.

Bóg was żegna , niewǳięczne i nieluǳkie wrota,
Świadome⁹ mych częstych dróg i mego kłopota;
Boda tu pa ęczyna i pleśń na was padła,
A te niewierne zamki rǳa plugawa z adła!

¹Ks. , Pieśń XXIII — kole na pieśń o oczekiwaniu u drzwi ukochane (zob. Ks., Pieśń XXI) oparta na
motywach z poez i Katulla i elegików rzymskich. [przypis redakcy ny]

²W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach
est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

³mieć po woli (starop.) — mieć w swo e mocy. [przypis redakcy ny]
⁴za raz (starop.) — za ednym razem. [przypis redakcy ny]
⁵bezpiecznie (…) głupstwo zadać — bez obawy, że się pomyli, zarzucić głupotę. [przypis redakcy ny]
⁶bacząc (forma starop.) — chociaż zauważyłem. [przypis redakcy ny]
⁷stateczność (a. statek*) — wierność, stałość. [przypis redakcy ny]
⁸niebaczny (starop.) — niewǳięczny. [przypis redakcy ny]
⁹świadomy (starop.) — będący świadkiem. [przypis redakcy ny]
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