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Sonet XVIII. Do D. D. (Wizyta)


Ledwie wnĳdę¹, słów kilka przemówię z nią samą,
Jużci ǳwonek przeraża, wpada galonowy²,

Kochanek, Cierpienie,
Zazdrość, Mężczyzna,
KobietaZa nim wizyta, za nią ukłony, rozmowy,

Ledwie wizyta z bramy, uż druga za bramą.

Gdybym mógł, progi wilczą otoczyłbym amą,
Stawiłbym lisie pastki³, kolczaste okowy,
A eśli nie dość bronią, uciec bym gotowy
Na tamten świat, stygową⁴ zasłonić się tamą.

O przeklęty nuǳiarzu! a liczę minuty,
Jak zbrodniarz, co go czeka ostatnia katusza:
Ty pleciesz błahe ǳie e wczora sze reduty⁵.

Już bierzesz rękawiczki, szukasz kapelusza,
Teraz odetchnę nieco, wstąpi we mnie dusza…
O bogi! znowu siada, sieǳi ak przykuty!

¹wnĳść (daw.) — we ść. [przypis edytorski]
²galonowy (daw.) — loka , służący w odpowiednie liberii. [przypis edytorski]
³pastka— pułapka, w którą się wpada, zamaskowany dół, zasaǳka na zwierzynę zastawiona przez kłusownika

a. myśliwego. [przypis edytorski]
⁴stygowa (…) tama — właśc. styksowa tama; odgraǳa ąca tak nieodwołalnie, ak rzeka Styks w mit. gr.

stanowiąca granicę krainy zmarłych, Hadesu. [przypis edytorski]
⁵reduta (daw.) — tu: bal, przy ęcie. [przypis edytorski]
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