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Cny Marsza³ku, luboœ jest nie w lesiech schowany,
Ani wiek twój na pod³e zabawy oddany,
Aleœ w pañskich pa³acach lata œwietne trawi³
I dzielnoœæ sw¹ na miejscach okaza³ych stawi³;
Te wszak¿e sielskie mowy i proste rozprawy
Przynoszê przed ciê! Czasem podlejsze potrawy
Lepiej smakuj¹ ni¿li pu³miski kosztowne!
A mnie nie tak do ciebie wi¹¿¹ twoje g³owne
I wielgomyœlne sprawy, jako przyrodzona
Ludzkoœæ, ode mnie zawsze cale doœwiadczê;
Wiêc i to, ¿eœ ty prawie sam z grona onego
Ludzi chêdogich zosta³, którzy ozdobnego
Wieku kwitnêli, Muzom uczonym przyjemni,
Za co i po dziœ dzieñ nie s¹ œwiatu tajemni.
Acz siê obawam, ¿ebym wstydu st¹d nie za¿y³
¯em siê otrzeæ o przednie rymopisy wa¿y³,
Którzy z tej cienkiej prace znacznej dostawali
Pochwa³y i s³awnymi na wieki zostali;
Sk¹d i Maro, co mê¿e, co wojny, co zbroje
Œpiewa³, naprzód rozg³osi³ wielkie imiê swoje.,’
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Cienk¹ tê prac¹ zowê, ale Maronowy
Wysoki duch nie zni¿y siê moimi s³owy.
Lubo Homera rymem g³oœnym wyrównywa,
Lubo przed Askrejczykiem górê wylatywa,
Gdy mu przysz³o (mym zdanim) na sykulskie Muzy,
Nie dogania pasterza piêknej Syrakuzy.
A mnie co za rozs¹dek czeka, ¿em siê pióry
Ma³ymi kusi³ o wierzch niedostêpnej góry?
Ten, co Ikara? Wszak¿e przewaga niech bêdzie
Wiadoma! Kto nie wa¿y, wysoko nie œledzie.
Œmia³ego szczêœcie dŸwiga, szczêœciu okrêt daje
¯agle i rym za szczêœciem przyjemnym siê staje.
Owa i mnie skrzyd³em swym wzniesie piêkna s³awa,
Która i tobie niechaj wdziêcznoœæ sw¹ oddawa
Za twe ozdobne cnoty. Ja bêdê w pamiêci,
Pókim ¿yw, chowa³ twoje nieodmienne chêci.
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SIMONA SIMONIDESA SIELANKI
SIELANKA PIERWSZA

DAFNIS
Kozy; ucieszne kozy, ma trzodo jedyna!
Tu, kêdy to zaros³a poziema leszczyna,
Tu gryŸcie list zielony, gryŸcie chróœcik m³ody,
Ja tym czasem przy strugu tej ciek¹cej wody
Przylêgê i frasunku lubo snem swobodnym,
Lubo bêdê zabywa³ œpiewaniem ³agodnym,
Poniewa¿ miê tak moja Fillis wyprawi³a,
¯e miê na wieki wolnych myœli pozbawi³a.
Có¿ czyniæ? Jakie szczêœcie o cz³eka siê kusi,
Tak sercu bywa b³ogo i tym siê paœæ musi.
Okrutna Filli, tobie ani zdrowie moje,
Ani starganych myœli ciê¿kie niepokoje,
Ani serce zwi¹zane, ani zbytnie chêci,
Ani s³owo oddane zostawa w pamiêci!
Chociaj tobie i sady moje zaradza³y,
Chociaj koszary mleka i s³odkie nabia³y,
I co piêkniejsze jagniê, i koŸlêta ma³e,
I za tob¹ sz³y barci i pasieki ca³e,
A nade wszystko ja sam i pieœniami mymi
Rozs³awi³aœ siê miêdzy pasterzmi wszystkimi.
5

Przedtym albo nic, albo niewiele ciê znano,
I krêp¹, i Cygank¹ czarn¹ przezywano.
Dziœ i p³eæ, i postawa u ciebie nadobna,
I uroda do jedlin wysokich podobna,
Lice do mleka z ró¿¹, wargi koralowi,
Zêby per³om, miêkkiemu w³osy jedwabiowi.
Dziœ ciê co ¿ywo chwali, a to uczyni³y
Pieœni moje, które ciê wszêdzie rozg³osi³y.
Ty przedsiê mn¹ pogardzasz, a ledwie nie tego
Pragniesz, abyœ miê w rych³e mia³a nie¿ywego.
Teraz, jako to s³oñce w po³udnie dogrzéwa,
I ptak, i byd³o w cichych ch³odach odpoczywa,
I oracz wolno puœci³ wo³y wyprzê¿one,
I pod krzami ucich³y jaszczurki zielone,
Ja tylko, nêdznik, w sercu mam ustawn¹ trwogê
Ani strapionych myœli uspokoiæ mogê.
Lwica za wilkiem bie¿y, za koz¹ wilczyca,
Koza za wrzosem, i mnie do ciebie têsknica;
Ka¿dego swoja luboœæ, swoja ¿¹dza pêdzi,
Ka¿dego swój mól gryzie, swoja nêdza swêdzi.
U³api³em sarneczek parê, jeszcze maj¹
Srokacinki na grzbiecie, co dzieñ wysysaj¹
Dwie dojne kozie, a te chowam samej tobie,
Dawno Testylis chcia³a uprosiæ je sobie
I podobno otrzyma, poniewa¿ prze twoje
Zbytni¹ hardoœæ u ciebie œmierdz¹ dary moje.
Tu lasy, tu po lesiech ptaszkowie œpiewaj¹,
Tu ³¹ki, a po ³¹kach piêkne stada graj¹.
Tu byœmy z sob¹ wieku mi³ego za¿yli,
6

Tu byœmy a¿ do œmierci lata przetrawili,
Byœ siê tylko pastersk¹ bud¹ nie brzydzi³a,
Byœ tylko umys³ ku mnie ca³y przyk³oni³a.
Tu jamy mchem odziane, tu debrze, tu cienie,
Tu strugi uciekaj¹, szemrz¹c, przez kamienie,
Tu wynios³e topole, lipy roz³o¿yste,
Tu jawory, tu dêby stoj¹ wiekuiste.
Ale bez ciebie ¿adne rzeki, ¿adne gaje,
Bez ciebie ¿adne miejsce k sercu nie przystaje.
Nie owszem miê te¿ mo¿esz potêpiæ w urodzie,
Widzia³em siê niedawno z brzegu w jasnej wodzie.
Nie ko¿dy z s¹siad moich, byœ te¿ i ty zgo³a
S¹dziæ mia³a, podle mnie w tej mierze wydo³a.
Owiec u mnie na polach ruskich tysi¹c chodzi.
Tyle drugie z nich co rok jagni¹t siê przyp³odzi.
Tu ko³o mnie kóz tysi¹c; mleka mam bohato,
Mam œwie¿e ca³¹ zimê, œwie¿e ca³e lato.
Potrafiê te¿ na gêœlach i o dwojej kwincie,
Jako wiêc na aktejskim grawa³ Aracyncie
Amfijon, muzyk derski, gdy chodzi³ za stady,
A lasy i Ÿwierz dziki szed³ za jego szlady.
Có¿ po tym? Gdy ja pró¿no œpiewam, pró¿no proszê,
Gdy od ciebie ¿al jawny i wzgardê odnoszê,
Okrutna Filli! Lecz i ja ma³o rozumny,
Co narzekaniem z³omiæ chcê twój umys³ dumny.
A ty siê z tego kêdyœ poœmiewasz na stronie
Abo kogo inszego piastujesz na ³onie.
Œmiej siê zdrowa, okrutnej lwice srogie plemiê,
Potym, kiedy nasyp¹ na me oczy ziemiê,
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Niechaj ten napis niesie wynios³a mogi³a:
„Fillis sroga nêdznego Dafnisa zabi³a.”
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SIELANKA WTÓRA

WESELE
Tyrsis, Morson, œpiewaków cztery.

Tyrsis
Powiedz nam, Morson - wszak to za pochwa³ê daj¹,
Kiedy siê m³odzi ludzie o rzeczach pytaj¹ Co za pieœni œpiewano, kiedy za Damona
S¹siadka nasza, Fillis, by³a poœlubiona?
Boœ ty tam by³, a nam siê byæ tam nie zdarzy³o,
A mam-li prawdê zeznaæ: i ¿al komuœ by³o.
Morson
Dobrze tak na leniwe, a teraz kto inny
Tak grzeczn¹ dziewkê uniós³ do cudzej dziedziny.
Tyrsis
Tak to bywa, postronni lepsze szczêœcie maj¹;
Na cudzym lepsze zbo¿e, dawno powiadaj¹.
Morson
Barzo te¿ przebieracie; wszak siê wam k³aniano,
A ledwie, i¿ tak rzekê, do rêku nie tkano.
Tyrsis
Czego Bóg nie obieca³, otrzymaæ niesnadnie,
Czêsto od samej gêby i ³y¿ka odpadnie.
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Morson
Trudno na Boga sk³adaæ, Bóg do gotowego.
G³upi, dopiero kiedy nie masz, chce dobrego.
Tyrsis
Bóg przecie nie opuœci; czas wszystko przyniesie.
Niejedna, powiadaj¹, rózga roœnie w lesie.
Morson
Co nie szukaæ, nie szukaæ! Niech œlinki po³yka,
Kto zaspa³: a kto odniós³, niech ma i wykrzyka!
Tyrsis
Nie na toœmy zaczêli, abyœ nas strofowa³,
Raczej byœ to na inszy czas i miejsce schowa³.
Ale o pieœni prosim, bo je wys³awiano
A¿ nazbyt, w czym podobno nas te¿ przegarzano.
Morson
By³o o co przegarzaæ; i ode mnie macie
To¿ odnieœæ, i pró¿no siê o pieœniach pytacie.
Tyrsis
Jeœli nam pannê wziêto, co czyniæ nie miano,
Pieœni nie dla jednego wesela sk³adano,
Ale aby po wszystkich biesiadach lata³y.
Muzy cichej muzyki nigdy mieæ nie chcia³y.
Morson
Byæ-¿e tam sobie by³o: Ÿle siê rachujecie
Z rozumem; doma siedz¹c wszystko wiedzieæ chcecie.
Tyrsis
Widzisz tê na mnie tajstrê szychem wyszywan¹?
Widzisz i tê maczugê woskiem napuszczan¹?
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Oboje-æ to darujê, jedno nas tym daruj.
S³oñca, mówi¹, i ognia u¿ywaæ nie ¿a³uj.
Morson
Byœcie siê jedno na tej kupi nie sparzyli!
Kiedyœcie ju¿ tak mocno na nie zawa¿yli,
Ja-æ wezmê upominki i podobro z zyskiem
Bêdê lepszym, a wy siê uweselcie piskiem.
Tyrsis
Ju¿ ty jedno zaczynaj nie bawi¹c siê si³a.
Morson
Jako wiecie, biesiada niema³a tam by³a.
Goœci wiele, s¹siedzi wszyscy z okolicy
I postronnych niema³o; któ¿ wszystkich wyliczy?
Picia, jedzenia wielki dostatek dawano,
W muzyki rozmaite na przemiany grano:
To w fletnie, to w piszcza³ki, to w gêœle podgorskie;
By³y rega³y, by³y i skrzypice w³oskie.
Potym pito za zdrowie ma³¿eñstwa przysz³ego,
Ka¿dy pe³ni³, a jeden dogl¹da³ drugiego,
Mieni¹c Cyprydê, mieni¹c jej piêknego syna:
Cyprydê i mi³oœci dawcê - Kupidyna.
A wtym czterej œpiewaków wynidzie w poœrodek:
Stanie siê pomilczenie i jednemu przodek
Inszy dadz¹; on zacznie o ma³ym Kupidzie,
Tak¿e o matce jego, nadobnej Cyprydzie.
To¿ wtóry, to¿ i trzeci, to¿ i czwarty za nim,
A¿ siê wszyscy obeszli jednakim œpiewanim.
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Pierwszy
Cnej Wenery dziecinê, gdy miód z dzieni krad³a,
Pczó³ka nielutoœciwa w paluszek ujad³a,
A¿ mu r¹czka opuch³a. Od bólu krzycza³o
Niebo¿¹tko i z p³aczem do matki bie¿a³o.
A depc¹c nó¿k¹ w ziemiê: „Moja matko droga!
Od jakiego robaczka, jaka rana sroga!”
A Wenus roœmiawszy siê: „Mój synu kochany!
I tyœ maluchny, ale czynisz wielkie rany”.
Wtóry
Kiedym spa³, piêkna Wenus widzieæ mi siê da³a,
A Kupida, ch³opiê swe, za r¹czkê trzyma³a,
Mówi¹c do mnie: , „Pasterzu, na-æ to z rêku moich
Ch³opi¹tko, naucz mi go, proszê, piosnek swoich”.
A ja g³upi, niem¹dry mniemaj¹c, ¿e mia³o
Byæ co z niego, bo mi siê ch³opiê rzeskie zda³o,
J¹³em go uczyæ i graæ przed nim proste pieœni,
Jakie pasterze graj¹ i faunowie leœni;
Jako niegdy wynalaz³ Pan piszcza³kê krzyw¹,
Jako Minerwa surmê i dudkê krzykliw¹,
Merkury wdziêczn¹ lutni¹, Apollo cytarê.
Tegom go uczy³, alem puszcza³ pró¿n¹ parê,
Bo on tego nie s³ucha³; ale swych chytroœci
U¿ywa³, a przede mn¹ œpiewa³ o mi³oœci:
Co matka jego robi, jakie on sam strzela
Strza³ki i jako miesza z frasunki wesela.
I takem do frymarku przyszed³ misternego:
Czegom Kupida uczy³, zapomnia³em tego;
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A czego miê Kupido nauczy³, to miewam
W pamiêci i dziœ tylko o mi³oœci œpiewam.
Trzeci
Ch³opiê ma³e po gaju na ptaszki strzela³o
I tam Kupida miêdzy chróœcin¹ ujrza³o
Na trzmielowej ga³êzi: r¹czki mu zadr¿a³y
Od chêci, bowiem siê mu zda³ byæ ptak niema³y.
Pocznie kuszê napinaæ, be³ciki gotuje,
A Kupido z krzaczka na krzaczek przelatuje.
Potym rozgniewawszy siê, kiedy nic nie wskora³,
Szed³ do starca, który tam niedaleko ora³.
I j¹³ siê przed nim skar¿yæ, bo strzelaæ od niego
Nawyk³ by³ i ukaza³ mu ptaka onego.
A starzec, roœmiawszy siê i trzasn¹wszy g³ow¹,
Rzecze: „Nie baw siê, dzieciê, Ÿwierzyn¹ takow¹
Ani jej goñ; i owszem, uciekaj, bo mœciwy
To ptak jest i dot¹deœ, niebo¿ê, szczêœliwy,
Póki go nie u³apisz, pókiœ jeszcze ma³y,
Ale gdy lata twoje bêd¹ dorasta³y,
Ten, co teraz ucieka, co przed tob¹ stroni,
Sam ci na g³owie siêdzie i sam ciê ugoni”.
Czwarty
Wo³a³a po ulicach Kupida zbieg³ego
Piêkna Wenus: „Widzia³ kto kêdy ch³opca mego?
Uciek³ mi. Kto mi o nim powie, udarujê;
Kto o nim powie, tego Wenus poca³uje.
A kto mi go przywiedzie, nie tylko ca³owaæ,
no Ale go mo¿e Wenus czym lepszym czestowaæ.
Znaczny jest, rozeznasz go miêdzy stem: nie bia³y,
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Ale jakoby s³oñcem wszystek przepala³y.
Oczki ostre, ogniste, z³a myœl, s³odkie s³owa;
Insze na sercu nosi, insze mówi mowa.
S³ówka jego miód, ale z³e serce, gniewliwe,
Nieub³agane, gdy siê zwaœni, i zdradliwe.
Nic prawdy, chytre ch³opiê, œmieje siê i d¹sa,
Igra i nie folguje, ¿artuje i k¹sa.
W³oski ma kêdzierzawe i pogl¹da œmiele,
Twarzyczka uporniuchna i wstydu niewiele.
Rêczynki ma króciuchne, lecz nimi szeroko
Zasi¹ga i pod ziemiê przenika g³êboko.
Nagie i go³e cia³ko, ale, myœl kud³ata,
Skrzyde³kami jako ptak to tam, to sam lata
Do panien, do otroków, a na sercach siada.
£uczek ma, a na ³uczek strza³eczkê przyk³ada.
Strza³ka jego maluchna, lecz ciêciwka têga;
Kiedy strzeli, i nieba samego dosiêga.
Sajdaczek z³oty, a w nim strza³ki gêsto tkane,
Którymi i mnie samej nie raz zada³ ranê.
Wszystko jad, wszystko ¿¹d³o. Nagorsza u niego
Maluchna pochodniczka, któr¹ i samego
Febusa nie raz pali. Jeœli-æ siê do rêki
Dostanie, wiedŸ, nie folguj i prowadŸ przez dziêki.
Jeœliby p³aka³, strze¿ siê; p³acz jego fa³szywy.
Œmia³-li-by siê, wiedŸ przedsiê; i œmiech nieprawdziwy. J
Chcia³-li-by ciê ca³owaæ, nie daj siê, bo zdrady „
Pe³no w tym i nagorsze w uœciech jego jady.
Mówi³-li-by: &laquo;Cokolwiek broni mam przy sobie,
« Pobierz ode mnie, a ja to darujê tobie&raquo;.
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Nie bierz ani siê tykaj; niepewne u niego
Upominki i pe³ne ognia szkodliwego”.
Morson
Tu koniec by³, a wszyscy znowu wypijali,
Pannie i panicowi szczêœcia winszowali.
Pannie dobrego mê¿a, ¿ony panicowi;
A pieœni sykulskiemu niegdy pasterzowi
Przyznawali, który lub pod Etn¹ siê bawi³,
Lubo nad Syrakuz¹ spokojny wiek trawi³,
Œpiewa³ ³agodne pieœni, a stada mu zatym
Mno¿y³y siê i s³yn¹³ pasterzem bogatym.
Tyrsis
Bierz tajstrê i maczugê, mój Morsonie drogi,
A jeœli-æ siê nawiedziæ trafi tamte progi,
Powiedz Fillidzie, ¿e siê nazbyt ukwapi³a.
Ukwapiona rzecz nigdy z po¿ytkiem nie by³a.
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SIELANKA TRZECIA

SILENUS
Przedsiê wy, leœne Muzy, przedsiê w pieœni swoje!
Chromis, Mikon i Mnazyl, ma³ych ch³opi¹t troje,
Sylena w cichej jamie zdybali spi¹cego.
Jeszcze by³ nie wyszumia³ z wina wczorajszego.
Jako zawsze wieñce mu z g³owy pospada³y,
Dzban tylko i multanki przy stronie wisia³y.
Rzuc¹ siê nañ i jego¿ w³asnymi wieñcami
Im¹ wiê¿¹c, bo nie raz ich obietnicami
Starzec wodzi³, a oni darmo siê k³aniali,
A nigdy nic od niego nie otrzymywali.
Gdy siê krêc¹, wtym Egie do onej biesiady
Przypadnie, Egie miêdzy wszystkimi najady
Napiêkniejsza, a gdy ju¿ patrza³, jako mia³a
Pe³n¹ garœæ kalin, twarz mu nimi popisa³a.
Roœmieje siê i rzecze: „Po co miê wi¹¿ecie?
Rozwi¹¿cie, dzieci! Pieœni bêdzie, ile chcecie.
Wam, dzieci, piêkne pieœni bêd¹, a ty za tê
Uczynnoœæ weŸmiesz, mi³a, inaksz¹ zap³atê”.
Wtym zaczyna³, a nimfy zewsz¹d siê zbiega³y
I niektóre z faunami taniec gotowa³y.
¯wierz dziki z gór siê sypa³; las i wielkie soœnie,
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I cokolwiek bujnego drzewa w boru roœnie,
Wierzchami potrz¹sa³y, w³aœnie by rozumne,
I wiatrowie ciszyli swoje wiania szumne.
Ani siê tak dziwuje Izmar Orfeowi,
Ani ska³a parnaska m¹dremu Febowi.
A on œpiewa³, jako œwiat stworzeñ od pocz¹tku,
Jako przed wiekiem rzeczy tych nie by³o szcz¹tku,
Jako ziemia w swych grunciech zawieszona, jako
Wody, ognie, powietrza dziel¹ siê trojako:
Sk¹d ludzki rodzaj, sk¹d Ÿwierz wszelki inszy niemy,
Jako od byd³a ro¿nym darem my ¿ywiemy.
Sk¹d sionce, sk¹d gwiazdami niebo osypane,
Czemu ksiê¿yce bior¹ w œwiat³oœci odmianê.
Sk¹d wichry, sk¹d pioruny, sk¹d straszliwe gromy,
Co ziemi¹ trzêsie i gdzie s¹ piekielne domy.
Czemu za wieków z³otych ni ziemie orania,
Ni by³o po szerokich morzach ¿eglowania,
Ani zbrój, ani mieczów, ani wojen znano,
Ani praw, ani wielkich statutów pisano,
Cnot¹ i przyrodzeniem ludzie siê rz¹dzili,
A¿ siê potym znienag³a swej wolej napili.
Wiêc z ojców niepobo¿nych nie lepszy synowie,
A z z³ych synów gorszy siê rodzili wnukowie.
Na koniec do ¿elaznych przysz³o wieków smutnych,
W których siê namno¿y³o si³a serc okrutnych,
Si³a zdrad, si³a fa³szów. Brat powsta³ na brata,
Syn na ojca; tu ¿ona mê¿a g³adzi z œwiata,
Tu goœæ goœcia, s¹siedzi wzajem siê morduj¹,
Z³e macochy pasierbom truciny gotuj¹,
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A œwiêta Sprawiedliwoœæ, która tu mieszka³a
Obecnie z ludŸmi, natwet w niebo ulecia³a.
A wtym Bóg rozgniewany œwiat potopem psowa³,
Dwoje tylko lepszych dusz przy zdrowiu zachowa³.
A ci wiêc znowu ludzkie wieki rozmna¿ali,
Gdy koœci wielkiej matki przez g³owê miotali.
K temu przydawa³, jako syn niezwyciê¿ony
Jowiszów œwiat przejeŸdzi³ i na wszystkie strony
Strasznym by³. A có¿ po tym? Wszystkim jego by³a
Moc straszna, a samego domowa zgubi³a.
Po co, œliczna królowa, dufasz w chytre czary?
Po co mê¿owi swemu œlesz nieszczêsne dary?
Nie to ciê ma zaleciæ, nie to wiarê daje,
Ale nienaganione, œwiête obyczaje.
Potym œmiech wszystkich bogów, gdy Marsa sieciami
Przyrzuci³ Wulkan, a sam po³yska³ rogami.
Wiêc bystr¹ Atalantê, która swe panice
Traci³a przez zawodu srog¹ obietnice.
Wiêc ciebie, Enomau, ach, ojcze przeklêty!
I na to¿ uczyniony ma³¿eñski stan œwiêty,
Aby nim nieostro¿na m³ódŸ sz³a do utraty?
•le do ciebie, z³y ojcze, jeŸdziæ by³o w swaty.
Z³y ojcze, i na to¿eœ piêknych cór namno¿y³,
Abyœ nimi nad zdrowiem ziêciów swych siê sro¿y³?
I wy, bezecne siostry, wy nielutoœciwe,
Coœcie pomordowa³y swe mê¿e w³aœciwe,
Za co w piekle bezdenn¹ baniê nalewacie,
Bezdenn¹, a prace swej korzyœci nie macie.
Bodaj i ta nied³ugo wziê³a równ¹ mêkê,
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Co przypsi¹gszy i œlubem uwi¹zawszy rêkê,
Potym do niecudnego rozwodu skoczy³a,
A mê¿a ojczystych pañstw piêknych pozbawi³a.
A on nêdznik, ma³¿eñstwa s³owem omylony,
Zosta³ wygnañcem i dziœ jedzie w obce strony.
Potym przypomnia³, jako skrzêtn¹ Koronidê
Chciwe oko do paniej przywiod³o w ohydê,
Ze j¹ od fraucymeru swojego wygna³a.
Nêdznico, do czego-æ nic, czemuœ wiedzieæ chcia³a?
Nie z¿yje z ludŸmi, kto siê chce o wszystkim badaæ,
Kto skrzêtny i jêzykiem nie umie ten w³adaæ.
A jêzyk naszkodliwsza sztuka u cz³owieka,
Prze³ó¿ i ciebie ka¿dy omija³ z daleka,
A tyœ tylko nad brzegi pustymi schadza³a,
A¿eœ siê w wronie pióra na koniec odzia³a.
I tyœ, kruku, przed laty piêknym ptakiem bywa³,
I bia³oœci¹ z ³abêæmi dobrze porównywa³.
Jêzyk, bezecny jêzyk i pióry czarnymi
Oszpeci³ ciê, i z ptaki pomiesza³ grubymi.
I teraz, gdybyœ cicho lata³, cicho siada³,
Mniej byœ miewa³ zazdroœci i lepiej byœ jada³;
Ale ty wszêdzie kraczesz i sroki ciê znaj¹,
I psi, i wilcy prawie-æ z gêby wydzieraj¹.
Takie piosnki wymyœla³ niegdy kszta³tem nowym
Apollo, gdy za byd³em chodzi³ Admetowym,
I na bukach wycina³. Stamt¹d wyczytali
Satyrowie i tak¿e po lesiech œpiewali.
Oni œpiewali, lasy im siê odzywaj¹,
A lasom siê woko³o góry sprzeciwiaj¹.
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A starca wiêc tam one ch³opiêta trzyma³y,
A¿ ju¿ prawie ostatnie zorze zapada³y;
Dopiero siê rozeszli, ka¿dy w swoje œlady,
Ch³opcy z byd³em do domu, Sylen do biesiady
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KOSARZE
Mi³ko, Baty.

Mi³ko
Kosarzu, robotniku dobry, co-æ siê sta³o?
Przedtym miedzy czeladzi¹ nad ciê nie bywa³o.
Teraz ani docinasz i pokosy psujesz,
Ani równo z inszymi w rzêdzie postêpujesz,
Ale po wszystkich idziesz; tak za trzod¹ w pole
Owca idzie, gdy nogê na cierniu zakole.
Jakim w po³udnie bêdziesz abo do wieczora,
Jeœli-æ zaraz z poranku robota niespora?
Baty
Mi³ku, nie przyrównywaj inszych do swej mocy,
Bo ty kosisz nie tylko w dzieñ, ale i w nocy.
Dusza twoja z kamienia kêdyœ siê urwa³a.
S³uchaj, abo-æ têsknica nigdy nie bywa³a?
Mi³ko
Nie bywa³a: po kim¿e ch³op prosty ma tu¿yæ,
Który ustawnie musi robiæ abo s³u¿yæ?
Baty
Ani-æ siê przytrafia³o, abyœ zami³owa³
I nie spa³ ca³ej nocy, i zalot pilnowa³?
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Milko
Bodaj siê nie trafia³o: szkoda tam byæ musi
Bez pochyby, kêdy pies rzemienia zakusi.
Baty
Alem ja zami³owa³; ju¿ to wyminê³a
Wtóra niedziela, jako napaœæ miê ta wziê³a.
Mi³ko
Pan-eœ ty, bracie, a my prosty chleb jadamy,
Ty z pe³nej beczki toczysz, my dro¿d¿y nie mamy.
Baty
W tym pañstwie chwastem u mnie zaros³y zagony,
A jakom posia³, jeszcze ¿aden nie plewiony.
Mi³ko
Która¿ to zuchwalica tak ciê popsowa³a?
Baty
Owa, co nam przy ¿niwie pieœni zaczyna³a.
Mi³ko
Dosta³eœ, czegoœ szuka³. Bóg frantom nagali.
I œwiercze w s³omie, kiedyœ spa³, o tym œpiewali.
Baty
Nie ka¿ na hard¹ i nie œmiej siê z mej g³upoœci:
Nie tylko œlepi ¿ebrz¹, lœn¹ ludzie w mi³oœci.
Mi³ko
Nie moja rzecz byæ hardym, wszak¿e nie pró¿nujmy,
Ale spieszno przy inszych z kos¹ postêpujmy.
Ty zaœpiewaj co o swej mi³ej, l¿ejsza bêdzie
Tak robota; wszak i ty dudk¹ s³yniesz wszêdzie.
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Baty
Muzy, ucieszne Muzy. teraz zaczynajcie,
A ze mn¹ mojê piêkn¹ pannê wys³awiajcie.
Kogo siê wy dotkniecie przez wdziêczne œpiewanie,
Ka¿dy siê urodziwym, ka¿dy piêknym zstanie.
Bombiko ma namilsza, wszyscy ciê i ma³¹,
I chud¹, i Cygank¹ zow¹ ogorza³¹.
Ja subteln¹, ja Greczk¹; nie wszystko s¹ bia³e
Fijo³ki, s¹ bronatne, s¹ i podpala³e,
S¹ i zió³ka ciemniejsze, a w¿dy je zbieraj¹
Piêkne panny i w wieñcach przodek im dawaj¹.
Oracz za p³ugiem chodzi, za oraczem wrona,
Ja za tob¹, Bombiko moja ulubiona.
Gdybym mia³ skarb królewski abo z³ote bani,
Stalibyœmy oboje ze z³ota odlani.
Ty byœ bêbenek abo piszcza³kê trzyma³a,
Abo ró¿¹, abo mi jab³ko podawa³a.
Ja bym sta³, jako stawam, gdy taniec wywodzê,
Piórko za czapk¹, g³adka skórzenka na nodze.
Bombiko ma namilsza, twoja nó¿ka bia³a,
S³ówka jedwabne, ³aska, nie wiem, jako trwa³a?
Mi³ko
Wej¿e tego kosarza, jako chytrze z nami
Obchodzi siê: tak d³ugo tai³ siê z pieœniami.
Wierêœ j¹ dobrze wyci¹³; moja brodo mi³a,
Nie darmoœ to konopie tak bujno puœci³a.
Pos³uchaj te¿ ty moich, lecz ja nic swojego
Nie zaœpiewam, rym tylko dawny Litersego.
Cerero wielo¿yzna, zdarz, aby to by³o
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Plenne zbo¿e, aby siê do gumna zwozi³o!
Grabcie i wi¹¿cie mocno, aby nie rzeczono:
„S³omiany to robotnik, p³ac¹ tu stracono”.
Gdy wiatr z pu³nocy abo z zachodu powiewa,
Rozstawcie snopy, bo tak k³os ziernistszy bywa.
Kto m³óci, niech siê strze¿e w przypo³udnie spania:
W po³udnie zbite zbo¿e lepsze do wywiania.
Kosarz ma wstaæ z skowronkiem, a lec, gdy on œledzie,
Dobremu kosarzowi znój nigdy nie bêdzie.
Najlepszy ¿abi ¿ywot: nigdy nie upragnie,
Nigdy nie wo³a: „Daj piæ”, zawsze miêszka w bagnie.
Urzêdniku, nie umiesz, tylko nam chwast warzyæ,
Kiedy pokrzywy dzielisz, waruj rêki sparzyæ.
Azaby takie pieœni, kiedy s³oñce pali,
Przy robotach kosarze nie raczej œpiewali?
A ty wiêc o mi³ostkach swoje narzekanie
Zachowaj do macierze, kiedy rano wstanie.
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BABY
Alkon, Perot.

Alkon
I tak-li nasza Nice na swe stare lata
Za m¹¿ idzie i myœli jeszcze za¿yæ œwiata?
Perot
Aby za m¹¿ sz³a, mo¿e podobno siê wa¿yæ.
W tym w¹tpiê, aby z mê¿em œwiata mia³a za¿yæ.
Alkon
Aza¿ nie pani? Czego pieni¹dze nie sprawi¹?
Perot
Pieni¹dze lat dziesi¹tków szeœci nie pozbawi¹
Ani uczyni¹ m³odej panny z starej baby;
A ma³¿eñistwo nie barzo smaczne, gdy wiek s³aby.
Alkon
Co mówisz? Musia³eœ jej nie widzieæ w tym czasie,
Gdy sukni¹ z aksamitem, gdy podwijkê na siê
Cienk¹, gdy pas szeroki weŸmie z zanklem z³otym.
Perot
Gdy ona szeœæ dziesi¹tków lat ma - a có¿ po tym?
Widzia³em, gdy i zmarski z lica wymuska³a,
I z siwych w³osów czarn¹ g³owê udzia³a³a,
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A przedsiê baba bab¹. A¿ mi jej ¿al bywa:
Naœmieszniejsza, gdy owo sob¹ pochutnywa,
Gdy siê otrz¹sa, w³aœnie by mucha z ukropu.
Acz siê ja nie mniej muszê dziwowaæ i ch³opu:
Czym siê to pêta, co w tym za smak upatruje?
Kto tak czyni, œwiat sobie (mówi¹) zawiêzuje.
Ja bym wola³ na szyjê powróz sobie w³o¿yæ
I wisieæ, niŸli siê raz przy trupie po³o¿yæ.
Alkon
Nie jednejeœmy matki i nie jednej ¿¹dze:
Ty wolisz przyjaciela; a drugi pieni¹dze.
Co on dba, byle jeno swych bytów za¿ywa³,
Babkê g³aska³ a od niej pieni¹¿ki obrywa³.
Wiêc o m³odsze nietrudno otrzeæ oskominê,
A ma³o-æ te¿ nie lepiej co raz drzeæ nowinê.
Perot
To nie chybi. Trefnie z niej Egle ¿artowa³a,
Radz¹c jej, ¿eby krasn¹ czeladkê chowa³a,
Aby siê mia³ czym w domu zabawiaæ pan m³ody,
A nie biega³ rwaæ ziela na cudze ogrody.
Alkon
Có¿ ona? Albo tego na rozum nie wziê³a?
Perot
Bynajmniej, i owszem rozprawiaæ poczê³a,
Jako w tych rzeczach w³asne jest boskie zrz¹dzenie,
Jako siê w niej Tyrymach zakocha³ szalenie,
Jako z zbytniej mi³oœci, i œlubu œwiêtego
Nie czekaj¹c, chcia³ po niej czegoœ zuchwa³ego.
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Alkon
To niecnota Tyrymach, jako j¹ niebogê
Umia³ zb³aŸniæ, gorzej to (mówi¹) ni¿ przez nogê.
Perot
Byœ s³ysza³, z jakim œmiechem Egle wspomina³a
I jako j¹ statecznym s³owem naucza³a,
Aby wprzód z przyjacielem korzec zjad³a soli
Ani mu, nim prze¿egna kap³an, by³a k woli.
A ona wiêc z przysiêg¹ to obiecowa³a
I zwykle, by diab³a chcia³, co raz powtarza³a.
Alkon
Wierzê, ¿e dotrzyma³a. •le szaleæ m³odemu,
Ale kiedy siê przyda oszaleæ staremu,
Tam ju¿ miary nie pytaj; nagorzej w tej dobie,
A zw³aszcza bia³ejg³owie, gdy ju¿ nog¹ w grobie.
A krewni co do tego?
Perot
Do ty³a wo³ali,
A¿ te¿ na koniec pró¿nej mowy poprzestali.
Bo ich tym potyka³a, i¿, prawi, czekacie
Puœcizny, dlatego rzecz dobr¹ rozradzacie.
Alkon
Abo nigdy nie umrze, gdy ch³opa dostanie?
Czy lepiej, ¿e kto obcy przodków jej zbieranie
Bêdzie bra³, bo potomstwa, wiem, ¿e nie nap³odzi?
Perot
Nie frasuj siê, czêsto Bóg i frantom dogodzi,
¯e ci babo¿eniowie, co œmierci czekali
¯on swoich, pierwej sami na marach bywali.
27

Alkon
Bodaj¿e szczêsna, zdrowa tego doczeka³a,
Bodaj¿e i po grobie jego tañcowa³a!
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MOPSUS
Mopsus, Tityrus, Dametas.

Mopsus
W po³udnie, kiedy s³oñce nagorêtsze pali,
Stada swoje do ch³odu pospo³u zegnali
Tityrus i Dametas. Tityrus rogate
Kozy, Dametas capy i owce kosmate.
Oba m³odzieñcy, oba w leciech rówieœnicy,
Oba dobrzy na fletniach, dobrzy na skrzypicy
I pieœni nauczeni sk³adaæ, tak¿e œpiewaæ,
Tak¿e dobrzy zaczynaæ, dobrzy i opiewaæ.
Tityr ¿ó³to zarasta³, Dametê w³os siwy
Przyprószy³, acz wiekiem by³ nie barzo leciwy;
Atoli harda Neta trafiæ w to umia³a,
¯e go wzgard¹ przed czasem siwym udzia³a³a.
Oba tedy pod bukiem wysokim siedzieli,
A zwyk³ymi pieœniami zabawiaæ siê mieli;
A mnie, gdym od z³ych wiatrów i od nag³ej rudy
Ochrania³ sadowinê, kozie³ kêdyœ z trzódy
Ob³¹ka³ siê i gdy go przez ca³e zaranie
Szukam œledz¹c, z trafunku przypad³em tam na nie.
Krzykn¹: ,,Sam do nas, Mopse! Z naszymi tu chodzi
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Twój kozie³ i z nim czterej kozie³kowie m³odzi.
Ale-æ go nie inaczej wydamy, a¿ z nami
Posiedzisz. Tu wdziêczny cieñ, tu ch³ód pod bukami,
Tu ³¹ki nieprzezorne okiem, tu weso³y
Pozór, tu z pasz do rzeki same id¹ wo³y,
Tu Pur w brzegach zielon¹ trzcin¹ otoczonych
Dostatcza wód najwiêtszym mrozem nie dotknionych”.
Com mia³ czyniæ? Ni Haœki, ni Paraszki w domu
Nie mia³em i nie by³o jagni¹t zawrzeæ komu.
Ale mistrzowie s³awni, ale pieœni nowe Porzuci³em dla ich gry me rzeczy domowe,
A oni na przemiany œpiewaæ siê imali,
Na przemiany siê Muzom pamiêtaæ dawali
I lasy odkrzyka³y raz temu, raz temu;
Tityrus wprzód zaczyna³, Dametas po niemu.
Tityrus
Nadobna Amarylli, te kwiatki rozliczne
Gdym zbiera³ chc¹c przystroiæ twoje skroni œliczne,
Gêste pczó³ki, co po tych ³¹kach miód zbiera³y,
Beœpiecznie mi kwiateczków rwaæ nie dopuszcza³y.
A ty za mojê prac¹, za moje staranie
Daj mi, namilsza, ust twych jedno ca³owanie,
Aby pczó³ki o cukrze w uœciech twych wiedzia³y,
A skroniom tych rozlicznych kwiatków nie zajrza³y.
Dametas
Kwiatek ró¿y z rêku swych Hyjella mi da³a,
A westchn¹wszy serdeczna kilka s³ów przyda³a.
Jako ten kwiatek, tak siê od ognia rumieni
Serce me, a wzdychanie przymna¿a p³omieni.
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I jam nie kwiatek, alem p³omieñ przyj¹³ w³aœnie,
Który tak¿e w sercu mym nigdy nie ugaœnie;
A jeœli kiedy ognie skryte ucichaj¹,
Ustawiczne wzdychania znowu je wskreszaj¹.
Tityrus
Wieczorna gwiazdo, jasnej nocy napiêkniejsza
Ozdobo, cnej Wenery œwieco naœliczniejsza!
Ciemniejszaœ ty ksiê¿yca, a ile ciemniejsza,
Tyle nad insze gwiazdy niebieskie jaœniejsza!
B¹dŸ ³askawa, a teraz, gdy do mi³ej mojej
Idê na taniec, do¿ycz mi œwiat³oœci swojej
Miasto ksiê¿yca, który dopiero za wczorem
Nowo nasta³ i z pierwszym zapadnie wieczorem.
Nie kraœæ, nie zbijaæ idê, ale gdzie prowadzi
Mi³oœæ. Gdzie ciê mi³uj¹, mi³owaæ nie wadzi.
Dametas
Alfeu, bystra rzeko, ty z przykrego brzegu
W morze wpadasz, a swego nie utracasz biegu,
Id¹c do Aretuzy, swej oblubienice,
Do Aretuzy, wyspu wielkiego studnice.
I nosisz jej podarki, kwiateczki z liœciami
I piasek twój, g³êboko p³yn¹c pod wodami.
Nurkiem morze przebiegasz, a twych wód nie psuje
Woda insza i ledwie morze bieg twój czuje.
O co sroga, okrutna mi³oœæ siê nie kusi?
I rzeka œrodkiem morza drogi szukaæ musi.
Tityrus
Ju¿ pierwsze kury pia³y, ju¿ i wtóre piej¹,
Ja tu, czekaj¹c na ciê, karmiê siê nadziej¹.
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Na mnie to - czy nie s³yszysz? - psi waszy szczekaj¹,
Na mnie, mniemaj¹c, ¿e wilk, stró¿e wygl¹daj¹.
Dametas
Dafni, niebaczny Dafni! Ju¿ miesi¹c zachodzi,
Ju¿ pu³ nocy minê³o, ju¿ siê niebo m³odzi
Na zorz¹; jam na oczu snu jeszcze nie mia³a,
Ca³a noc œwiadkiem mi jest, ¿em na ciê czeka³a.
Tityrus
Pró¿noœ miê pod k¹dziel¹, matko, posadzi³a,
Nie bêdê ja jej przêd³a, nie bêdê robi³a.
Ju¿ ciebie w moich leciech za m¹¿ by³o dano
I po mnie, Bóg ciê ¿egnaj, matko, przyjechano.
Dametas
Nie po wszystko na rynek z groszem, moja rada;
Nie po wszystko, bracie mój, chodziæ do s¹siada
Ani do rzemiesnika; dobrze umieæ w domu
I piszcza³kê urobiæ sobie nie masz sromu.
Tityrus
G¹siêta mi po trawie matka paœæ kaza³a,
Wrona mi niecnotliwa dwoje z nich porwa³a.
O wrono niecnotliwa, ty masz teraz gody,
A ja grzbietem, nieboga, przyp³acê tej szkody!
Dametas
Kwoczka po brzegu chodzi, kaczêta p³ywaj¹;
Kwoczka gdacze, kaczêta namniej nie s³uchaj¹;
A kania co raz z jednym do góry odleci:
Tak siê i u macochy maj¹ cudze dzieci.
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Tityrus
Ja³ówko, daleko mi zachodzisz w chróœcinê,
Szukaæ ciê zaw¿dy trzeba ma³o nie godzinê!
Muszê-æ zawiesiæ dzwonek miedziany u szyje:
Tak ludzie byd³u czyni¹, co siê rado kryje.
Dametas
Owczarzu, nie przypuszczaj trzody ku brzegowi!
Podliza³a go woda. Niedawno capowi
Dosta³o siê, ¿e w rzece bobrowa³ po uszy
I teraz jeszcze we³nê otrz¹saj¹c suszy.
Tityrus
Bujaku, nadchud³eœ mi! Twoje ja³owice
Odegnano, a ciebie nie masz po³owice.
Stêskni³eœ siê, nêdzniku, a co-iæ gard³a zstaje,
Ryczysz; s³ysz¹ ciê wszystkie pasze, wszystkie gaje.
Dametas
KoŸle, brodaty koŸle, co przed trzod¹ chodzisz!
Chociaj ty sam przodkujesz, chociaj wszystkich wodzisz,
Nie darmo rogi nosisz najwiêtsze na g³owie;
Obejrz siê, co z kozami dzia³aj¹ koz³owie.
Tityrus
Piêkna jod³a na górach, jawor w gêstym boru,
Soœnia miêdzy ogrody, lipa wpoœród dworu,
Ale gdy krasny Dafnis stanie miêdzy nami,
Wy¿szy g³ow¹ nad wszystkie, wy¿szy ramionami.
Dametas
Leszczyna bujna w debrzy, winohrad przy górze,
Chmiel przy p³ocie; sad w równi szczepiony po sznurze,
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Ale kiedy nadobna Halenka tañcuje,
Miedzy rówieœnicami wszystkimi przodkuje.
Tityrus
Fijoleczek na wiosnê, a gwoŸdzik w jesieni,
Ró¿a lecie, ruta siê i zimie zieleni,
A kiedy siê zapal¹ jagody u Basi,
I ró¿¹, i gwoŸdziki kwiatem swym zagasi.
Dametas
Lecie mleko, w jesieni jab³ko z gronem wina,
Na wiosnê poziemeczki, zimie do komina,
A kiedy miê Jagienka piêkna poca³uje,
Ani tak mleko, ani jab³ko tak smakuje.
Tityrus
Stru¿ek bie¿y przez ³¹kê, rybki w nim igraj¹,
Kamyczki malowane w wodzie siê b³yskaj¹,
Ale skoro Halenka uka¿e swe lice,
Nic nie s¹ jasne strugi, nic nie s¹ krynice.
Dametas
Kiedy zorza wstawa³a rano nad górami,
A kwiatki per³owymi obla³a kroplami,
Takie ³zy z œlicznych oczu Fillis wylewa³a,
A wiem to, gdym odchodzi³, ¿e po mnie p³aka³a.
Tityrus
Wilk le¿¹c nie utyje, kamieñ mszej¹c le¿y,
W jezierze woda stoi, rzeka zawsze bie¿y;
Ja pójdê statecznoœci¹, choæ mn¹ Egle gardzi,
S³ychywa³em, ¿e nisko upadaj¹ hardzi.
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Dametas
W przemiany oracz co rok insz¹ niwê orze,
Zórawie tu miêszkawszy odlec¹ za morze,
Teraz chmury, po chwili niebo siê pogodzi,
I mnie niechaj nie jedna Greta za nos wodzi.
Mopsus
Tu stanêli, a z oka pogl¹dali na miê,
Jeœlibym wiêc na twarzy poda³ jakie znamiê,
Przodek któremu daj¹c, a mnie trudno by³o
S¹dziæ i podobno te¿ ani siê godzi³o.
Wzi¹wszy koz³a, tam¿em je zostawi³ pod lasem,
A do domu Paraszka ju¿ by³a tym czasem
Wróci³a siê i wszystko byd³o wydoi³a,
I znowu po po³udniu w pole wygoni³a.
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ALKON
Starzec Alkon, ostatniej w leciech doŸrza³oœci,
Ju¿ i wieku, i ¿ycia pe³en do sytoœci,
Czekaj¹c tylko koñca, kiedy œmieræ zapadnie,
Bo kêdy si³y nie masz, tam i ¿yæ niesnadnie.
Jedna mu tylko troska w myœlach zostawa³a;
Bo staroœæ; lub o insze rzeczy ma³o dba³a,
O tym wszak¿e ma piecz¹, kto po niej zostanie,
Komu do rêku przyjdzie jej sprzêt i zbieranie.
A mia³ dwu synów: jeden z drobnych lat wychodzi³,
Drugi siê ju¿ do robót wiêtszych dobrze zgodzi³,
Oba nie o¿enieni. To starcowi tkwia³o
W myœlach, a tym mu wiêtsz¹ w¹tpliwoœæ dzia³a³o,
¯e syn starszy tam nie chcia³, gdzie móg³, dostaæ ¿ony,
U s¹siad nie chcia³, ale chodzi³ w obce strony.
A owszem, tam zawa¿a³, gdzie zrzeczona by³a
Komu inszemu panna; lubo mu czyni³a
Otuchê sama, lub sam chêci¹ siê unosi³.
Czêsto go starzec s³owy ³agodnymi prosi³,
Czêsto fuka³ i gromi³, czêsto zdrowe rady
Dawa³ i staro¿ytne przytacza³ przyk³ady:
Jako oczy ³akome si³a ludziom szkodz¹,
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Jako w ostatnie szwanki i zguby przywodz¹,
I sromota w te¿ szlady idzie, i nies³awa;
A kto w krygach ma ¿¹dze, kto na swym przestawa,
Ten si³a piêknych wczasów, si³a beœpiecznoœci
Za¿yje i wiek mi³y poda do staroœci.
I ty, synu, us³uchaj, daj pokój cudzemu!
Nigdy ta rzecz na dobre nie wysz³a ¿adnemu.
I boskim siê to synom nie zwioz³o, te kraje
Œwiadkiem tego. Tu, kêdy garb siê ten wydaje
Jakoby rêk¹ ludzk¹ kopca sypanego,
Powiadaj¹ to byæ grób króla Afarego,
Który na tych tu w³oœciach panowa³ przed laty,
Bêd¹c i w ludzie mo¿ny, i w z³oto bogaty.
Dwaj mu synowie w domu doroœli kwitnêli:
Idas i Linces, a ci zmówione ju¿ mieli
Za siê dwie siestrze, córy Lewcyppa starego.
Szczêœliwy by by³ ociec sam doczeka³ tego,
A¿by by³o wesele dosz³o i œlub œwiêty,
Ale pierwej pod ziemiê œmierci¹ Afar wziêty,
Nim w domu swym niewiestki nadobne ogl¹da³,
Chociaj tego od bogów uprzejmie po¿¹da³.
Lecz zw³oka w o¿enieniach zawsze szkodna by³a,
Tej pogrzeb i ¿a³oba znowu przyczyni³a.
A co starca, póki ¿y³, wszyscy szanowali,
Gdy szczed³, na m³ode syny mniej siê ogl¹dali.
Wiêc szepty st¹d i zow¹d przysz³y rozmaite,
Szepty, które panieñskie ucho nie pokryte
Naprzód przemog³y, ¿e siê kajaæ poczyna³y,
Poty m i do starszych g³ów jadem zalecia³y.
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St¹d rêki danie wniwecz, st¹d s³owa zmiatanie,
St¹d w poœmiech posz³o onych m³odzieñców staranie.
Na koniec ma³o baczni Tyndarowicowie,
Kastor i drugi, co siê Polidewkiem zowie,
Przypadli na cudzy targ i w dom przyjachali
Do Lewcyppa, a tam swych biesiad za¿ywali,
Przemawiaj¹c do siebie inszym poœlubione
Oblubienice, a te nêdznice zwiedzione
Da³y siê dobrowolnie unieœæ mimo wol¹
Ojcowsk¹, bo bia³ej p³ci jako raz sw¹ wol¹
Popuœcisz, ju¿ siê potym powa¿¹ wszystkiego
Ani w nich wstydu najdziesz szczêtu namniejszego.
Krzyknie s³awa, rzuci siê, co ¿ywo, w pogoni¹.
Oni, dufaj¹c sobie, nic z drogi nie stroni¹.
Jeszcze na przepych w te tu kraje siê puœcili.
Chociaj w nich o potrzebie jawnej pewni byli
Od synów Afarowych, bo i ci nie spali,
Ale gwa³towi gwa³tem tak¿e zabiegali.
Tu przy ojcowskim grobie, tak szczêœcie zdarzy³o,
Prawie w oczy siê z sob¹ im zetkn¹æ trafi³o.
Skocz¹ do siebie z wozów, broni w rêku maj¹c,
„Tuœ mi!” - „A tuœ mi!” z obu stron pokrzykiwaj¹c.
Wszak¿e nim do krwie przysz³o, azaby siê s³owy
Zmiêkczyæ dali, wprzód Linces u¿y³ takiej mowy:
,,Panowie, co wam po tym? Czemu unosicie
Cudze panny? Czemu siê gwa³tem obchodzicie?
Co po tych go³ych mieczach? Nam to poœlubione
Wprzód ¿ony i przysiêg¹ wielk¹ przyrzeczone.
Nieprzystojna zaprawdê lubo dla g³adkoœci,
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Lub dla posagu cudze przejmowaæ mi³oœci.
Wiemy, ¿eœcie i ojca z³otem przekupili,
I te niebogi s³owy piêknymi zmamili.
Kradzie¿ to, nie ma³¿eñstwo, zdrada, nie wesele.
Aczem nie mówca, ale mówiê to wam œmiele:
Nie œlacheckie to sprawy, rady to niezdrowe,
Braæ dziewki, które mê¿e maj¹ ju¿ gotowe.
Szeroki œwiat, szeroka Sparta, wielkie w³oœci
Alskie, arkadzkie, si³a w Argu osiad³oœci
I w Messanie, wiele miast w achajskiej dziedzinie,
Wiele w drugiej pomorskiej Za¿ywskiej krainie.
Wszêdzie tam u rodziców cnych cór liczby mnogie
Ani w urodê, ani w baczenie ubogie.
Wszêdzie tam, kêdykolwiek ¿ywiê nie zachcecie,
¯on sobie pod³ug myœli swojej dostaniecie.
Bo a kto wam nierad da? Kto pogardzi wami?
A rzekê, bêd¹ jeszcze k³aniaæ siê z pannami;
Gdy¿ to wam Bóg da³, ¿e tu i staro¿ytoœci¹
Domu, i przechodzicie wszystkich majêtnoœci¹.
Post¹pcie przyjacielskie z nami: co jest nasze,
Niech naszym bêdzie; a my na potrzebê waszê,
Gdziekolwiek rozka¿ecie, wszêdzie pojedziemy,
I swatstwa, i wesela spoinie pomo¿emy”.
To i co wiêcej mówi³, ale na wiatr s³owa
Lecia³y i nic wdziêku nie odnios³a mowa,
Bo oni przy uporze swoim mocno stali.
A gdy siê ju¿ tak u¿yæ rozumem nie dali,
Na wet rzecze: „Prze Boga, dajcie siê hamowaæ!
Winniœmy siê z obu stron inaczej szanowaæ,
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Bo i ojcowie naszy bracia sobie byli,
Lecz jeœliœcie siê ju¿ tak na to usadzili,
Aby siê to krwi¹ miêdzy nami ro[z]strzygnê³o,
A serce wasze zgo³a wojny zapragnê³o,
Puœæmy to w krótk¹. Niechaj Idas, mój rodzony,
Da pokój bitwie, tak¿e Polluks z drugiej strony.
A my, jako to m³odszy, ty swoj¹ osob¹,
Ja tak¿e swoj¹, sama dwa uczyñmy z sob¹.
A lubo Bóg obieca³ œmieræ mnie, lubo tobie,
Lubo obiema, dosyæ na jednej ¿a³obie
W jednym domu; ostatnie nie osierocajmy
Rodów naszych i p³aczu w nich nie przyczyniajmy.
Ci, co ¿ywi zostan¹, niech za ¿ony maj¹
Te panny i rodzinê mi³¹ ucieszaj¹
Raczej, ni¿by martwymi mieli le¿eæ w ziemi.
Wielki swar trzeba gasiæ szkodami ma³emi”.
To rzek³, a mowom jego bogowie nie dali
Iœæ wniwecz. Wnet¿e starszy bracia plac dzia³ali,
Zrzucaj¹c zbroje z ramion i k³ad¹c na trawie.
Linces z Kastorem oba ku marsowej sprawie
W poœrodek wyst¹pili, oszczepy stalone
W rêku krêc¹c i z³otem puklerze sadzone.
Czuby siê im na he³mach jedwabne wstrz¹sa³y.
Skocz¹ do siebie. Naprzód szefeliny mia³y
Robotê, ugadzaj¹c, gdzie by bok otwarty
Od tarcze, ale pierwej pokruszone harty
By³y u ¿elaz w twardych blachach po³omione,
Nim który z nich namniej mia³ cia³o obra¿one.
Wtym pójd¹ do pa³aszów i nielutoœciwie
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Ima siec na siê. Kastor acz poczyna chciwie,
Wszak¿e i tam znaæ by³o, kto ma sprawiedliw¹,
Bo ta sama myœl czyni w bitwach nielêkliw¹.
To z tej, to z owej strony rêk¹ siê wysadza,
Linces mu tylko okiem i broni¹ wygadza,
Upatruj¹c po miejscu fortelu swojego.
Przytnie nañ mocno Kastor i od razu swego
Uklêknie, wtym go Linces, przez wszego ob³azu,
Tnie przez szyszak, dufaj¹c dobremu ¿elazu.
Puœci³ szyszak, a pa³asz przez g³owê, przez czo³o
Wpad³ na po³y; zaraz siê nêdznik zwinie w ko³o,
Padnie do ziemi, œmieræ go czarna oblecia³a
I dusza w ocemgnieniu cz³onków odbie¿a³a.
A Polluks, zapomniawszy i s³owa, i wiary,
¯alem zguby braterskiej ujêty bez miary,
Porwa³ siê do oszczepa, skoczy do Lincego,
A on, ¿e siê nie nadzia³ nic nieprzyjaznego,
Ju¿ pa³asz do pochew k³ad³, jako po wygranej.
Lecz wiêcej siê trzeba strzec zguby nienadzianej,
Jako i nieboraka jego tam potka³o,
Bo gdy z ziemie chcia³ dŸwign¹æ Kastorowe cia³o.,
Z ty³u Polluks oszczepem, gdzie ¿ebro przyleg³e,
Przebi³ go, a¿ na wylot ¿elazo przebieg³o.
Pad³ tam¿e na Kastorze, œmieræ go zamroczy³a.
Wtym Idas i z nim jego dru¿yna skoczy³a
Do Polluksa i wnet go mieczmi okrywali;
A s³udzy Polluksowi odpór im dawali
Za panem swym, Z obu stron wielkie zamieszanie
Poczê³o byæ i rany, i krwie rozlewanie.
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A¿ Iupiter dekret swój uczyni³ na niebie
I natychmiast musia³ byæ koniec tej potrzebie.
Bo zaraz deszczem na nie i wichrem nieskromnym
Lin¹³ z góry i strzeli³ piorunem ogromnym.’
Noc czarna wsta³a, trwoga na nie uderzy³a,
Rozskocz¹ siê i tak ich burza rozproszy³a.
Same tylko dwa trupy na placu zosta³y,
Aby potomnym czasom naukê dawa³y:
Po Kastorze, jako to Ÿle pragn¹æ cudzego,
Po Lincesie, jako mieæ Ÿle niepowolnego
Przyjaciela, abo wiêc chcieæ siê go dobijaæ.
Gdzie-æ nierado, lepiej tam z daleka omijaæ.
A owszem, kto uka¿e niestatek po sobie,
Ni¿by z nim ¿yæ, lepiej lec z umar³ymi w grobie.
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SIELANKA ÓSMA

DZIEWKA
Dafnis, Dziewka

Dafnis
Piêkna by³a Helena, co siê Parysowi
Da³a unieœæ, naszego cechu pasterzowi.
I ta pewnie Helenê urod¹ celuje,
Co teraz nadobnego pasterza ca³uje.
Dziewka
Jeszcze tu nie masz z czego che³piæ siê, mój panie!
Marna rzecz, powiadaj¹, samo ca³owanie.
Dafnis
Marna rzecz ca³owanie, ale z tej marnoœci
S¹ te¿ swoje przysmaki, s¹ swoje s³odkoœci.
Dziewka
Splunê ja te przysmaki i umyjê wod¹,
Gdzieœ siê ust moich dotkn¹³ t¹ kosmat¹ brod¹.
Dafnis
P³óczesz usteczka swoje, p³ócz, moje kochanie,
A umywszy, mnie znowu daj poca³owanie.
Dziewka
Co czynisz? Zadusisz miê! Z³e z tob¹ kuñsztowaæ,
Krowy by tobie, a nie panienki ca³owaæ.
43

Dafnis
Nie b¹dŸ harda! Jako sen prêdko z oczu ginie,
Tak prêdko twoja m³odoœæ i uroda minie.
Dziewka
Nie wiesz, ¿e z s³odkich jagód rozynki bywaj¹?
I ró¿ej, chociaj uschnie, przedsiê u¿ywaj¹.
Dafnis
PódŸmy tu pod te lipy, przechodŸmy siê z sob¹,
Trzeba mi kilka piêknych s³ów rozmówiæ z tob¹.
Dziewka
Nie pójdê! I wczoram ciê tak¿e us³ucha³a,
Alem siê na twych piêknych s³owiech oszuka³a.
Dafnis
Wiêc tu pod tym jaworem posiedzimy sobie,
A ja co na piszcza³ce zagram k woli tobie.
Dziewka
Sam sobie graj, sam wesó³ b¹dŸ, jako-æ siê widzi,
Ucho moje muzyk¹ szkodliw¹ siê brzydzi.
Dafnis
Dzieweczka aczeœ piêkna, aczeœ urodziwa,
Pamiêtaj, ¿e Wenus jest bogini gniewliwa.
Dziewka
Daj szczêsna Wenus by³a! Ja jej nic nie czyniê,
Ona inszym panuje, mam ja sw¹ boginiê.
Dafnis
Nie mów przeciw Wenerze, by ciê nie chlusnê³a
Abo w nieoddziergnione sid³o nie pojê³a.
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Dziewka
Niech chluœnie, jako raczy; mam, kto miê ratuje:
Dyjanna, co siê wiekiem moim opiekuje.
Czemu miê szarpasz, jako insz¹ zapaœnicê?
Ani siê mnie dotykaj, bo-æ podrapiê lice!
Dafnis
Nie b¹dŸ tak z³a, nie znikniesz przedsiê przed mi³oœci¹’
¯adna dziewka nie znik³a przed jej wielmo¿noœci¹.
Dziewka
Zniknê i Bóg mi tego dopomo¿e; a ty
Zaniechaj miê, a indzie gotuj sobie swaty.
Dafnis
Kto gardzi, gardz¹ te¿ nim i barzo siê bojê,
¯e przyjdziesz na gorszego za tê hardoœæ twjê
Dziewka
Co mi s³u¿¹, mam z ³aski bo¿ej niejednego;
Chêæ moja nie przysta³a jeszcze do ¿adnego.
Dafnis
I ja w tej liczbie jestem, i jam jeden z wiela,
Co bym ciê za wiecznego chcia³ mieæ przyjaciela.
Dziewka
Có¿ czyniæ? Teraz sobie na wolnoœci ¿yjê,
Szedszy za m¹¿, jakobym w jarzmo da³a szyjê.
Dafnis
Nie niewola w ma³¿eñstwie, ale myœl beœpieczna,
Ale uciechy mi³e, ale zgoda wieczna.
Dziewka
Tak to z przodku cukruj¹, a potym przewodz¹
Nad nami i niektórzy ¿ony za ³eb wodz¹.
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Dafnis
¯artujesz? Wy nad nami raczej przewodzicie,
Bo wy, ¿onki, kogó¿ siê na œwiecie boicie?
Dziewka
A Lucyna (bez czego zabawy ma³¿eñskie
Nie bywaj¹) co czyni? I po³ogi ciê¿kie?
Dafnis
Na ko¿dy raz swoje siê lekarstwo najduje:
Jest Dyjanna, co w takiej potrzebie ratuje.
Dziewka
Strach jest rodziæ, a która¿ w tej dobie nie zblad³a?
Która z si³y i zwyk³ej barwiczki nie spad³a?
Dafnis
Wszystko za laty ginie, ale tê nagrodz¹
Szkodê dziateczki mi³e, gdy siê na œwiat rodz¹.
Dziewka
Jeœlibym za ciê posz³a, jeœli nie ¿artujesz,
Co za oprawê, co za wiano obiecujesz?
Dafnis
Gdy ja twój, wszystko twoje; ile bêdziesz œmia³a
Zaceniæ, tyle bêdziesz zapisano mia³a.
Dziewka
Teraz siê mowa mówi; gdy przydzie o œlubie
Mówiæ, podobno siê ktoœ po g³owie zad³ubie.
Dafnis
Bóg œluby wi¹¿e, Bogu oddam œluby moje
I tobie; jedno ty chciej sk³oniæ serce swoje.
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Dziewka
Kto siê chce ¿eniæ, domu i dostatku trzeba.
Z³a mi³oœæ, powiadaj¹, bez soli, bez chleba.
Dafnis
I dom, i wszystko bêdzie, wszystko pilnoœæ sprawi;
W ma³¿eñstwie, powiadaj¹, sam Bóg b³ogos³awi.
Dziewka
Jedynaczkam u ojca, u ojca starego,
Trzeba siê mu uk³oniæ, trzeba ³aski jego.
Dafnis
Mam za to, ¿e nie wzgardzi moim przedsiêwziêciem,
Boby miê tu rad ko¿dy mia³ w domu swym ziêciem.
Dziewka
Sam siê chwalisz, znaæ, ¿e masz niedobre s¹siady.
A wielkie obietnice omylaj¹ rady.
Dafnis
Wiêc ty, jako rozumiesz, podaj lepsz¹ radê;
I przyjaciela poœlê, i sam w dom przyjadê.
Dziewka
Wprzód ja zmacam i wzmiankê uczyniê o tobie.
Po tym dam znaæ, jakobyœ mia³ post¹piæ sobie.
Dafnis
D³ugo¿ mam tego czekaæ? Kto mi³ej nowiny
Czeka, dni id¹ rokiem, miesi¹cem godziny.
Dziewka
Kto czeka, doczeka siê; a kto nagle kwapi,
Abo w oczy poszczuje, abo nie u³api.
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Dafnis
Kto czas ma, czasu czeka, czas tylko upuszcza;
Z³y ptak, co nie ugania, gorszy, co upuszcza.
Dziewka
Kto myœli o czym, ³acno wszystkiemu dogodzi.
Co czynisz? Nie macaj miê, kêdy siê nie godzi!
Dafnis
Wszak to ju¿ piersi moje, wszakeœ i ty moja.
Dziewka
Jako ociec pozwoli, twoja i nie twoja.
Dafnis
Proszê ciê, nie czyñ mi ju¿ ¿adnej w¹tpliwoœci.
Dziewka
Nie czyniê, ale trzeba wszêdzie uæciwoœci.
Dafnis
Daj¿e mi na to rêkê, ¿e mi strzymasz s³owo.
Dziewka
Strzymam, bodajem tak dziœ do dom dosz³a zdrowo.
Dafnis
Niestety¿, jako ja tu barzo têskniæ muszê!
Dziewka
Fortel na to: czyniæ co i bawiæ tym duszê.
Dafnis
Trudno co czyniæ, kiedy umys³ rozerwany.
Dziewka
W¿dyæ nam jeszcze oœwitnie jutro dzieñ zarany.
Dafnis
Tu li jutro po¿eniesz czy na insz¹ stronê?
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Dziewka
Gdzie ty bêdziesz pas³, tam i ja swoje przy¿onê.
Dafnis
Daj¿e mi na dobr¹ noc piêknie siê ob³apiæ.
Dziewka
Nie baw miê, s³oñce siada, trzeba mi siê kwapiæ.
Dafnis
Naœci ten pierœcioneczek, upominek ma³y.
Dziewka
Jutro siê tu, dalibóg, zabawim dzieñ ca³y.
Dafnis
Daj¿e mi ten wianeczek przewiêd³y na po³y.
Dziewka
Wianek przewiêd³y i ktoœ nie barzo weso³y.
Dafnis
Odchodzisz, me kochanie, a mnie tu zostawiasz?
Dziewka
Puœæ mi rêkê, pró¿no miê na ten czas zabawiasz.
Dafnis
BadŸ¿e ³askawa, a tu wracaj mi siê zdrowa!
Dziewka
I ty b¹dŸ ³askaw!
Tu ich koniec wziê³a mowa.
Ona za byd³em posz³a, a Dafnis przy chêci
Zosta³ nieborak, jako gdy kto od pamiêci
Odejdzie, wszystek zmilknie, stoi jako wryty,
Zastrza³ maj¹c na sercu mi³oœci niezbyty.
Potym poszed³ do koszar, a ju¿ byd³o by³a
Pilna czeladka wszystko na noc wydoi³a.
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SIELANKA DZIEWI¥TA

KIERMASZ
Tyrsis, Menalka

Tyrsis
To z kiermaszu, Menalka?
Menalka
Z kiermaszu mój bracie.
Aza nie znaæ?
Tyrsis
Znaæ, a¿ mi mi³o patrzyæ na ciê.
Menalka
To dlaczego? Czy ¿em siê trochê wiêcej napi³?
Tyrsis
Nie dlatego. Czemuœ siê tak prêdko pokwapi³?
Jeszcze ledwie z po³udnia, a wieczór biesiady
Najlepszym jest powodem. Czyœ siê jakiej zwady
Obawa³? Czy ciê insza sprawa wywabi³a?
Menalka
M³odsza siê tam czeladka tañcem zabawi³a,
A w domu pustki. Trzeba wyrozumieæ m³odzi,
Nam starszym na ma³o siê biesiada przygodzi.
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Tyrsis
Pospolicie ojcowie naszy tak dzia³ali:
Czeladce we dni œwiête tañców pozwalali,
Sami siê zabawiali domem, a bywa³a
CzeladŸ dobra i d³ugo miejsca siê trzyma³a.
Menalka
Ma³o nie prawda, a dziœ w rzeczy j¹ chowamy
W wiêtszej grozie, a czêœciej Ÿle o niej s³ychamy.
Nie obmawiam nikogo - i tu u s¹siada
Co siê dzieje? Chociaj tam nie bywa biesiada,
Chociaj czeladŸ trzymaj¹ gorzej ni¿ w klastorze,
Przedsiê co rok bywaj¹ z bykowym we dworze.
Tyrsis
Tak to bywa: i twarda kryga na kie³ bierze;
Z³e i miêkkie wêdzid³o. Nalepiej staæ w mierze.
Ale coœcie za kiermasz mieli? By³o si³a
Luda? Czy siê ju¿ i ta niwa wyrodzi³a?
Menalka
Wie to Pan Bóg, co teraz za czasy nasta³y!
Przed laty zewsz¹d bywa³ gmin ludu niema³y,
A dziœ o nabo¿eñstwie wiêcej coœ gadaj¹,
A staro¿yte, œwiête zwyczaje ustaj¹.
Tyrsis
Tak to idzie, jak ¿ywo, skoro ludzie nowi
Nastan¹, wedle g³owy swej ka¿dy stanowi,
Stare gani. Ano wiêc, co siê ule¿a³o
D³ugimi laty, lepiej, ¿eby siê chowa³o.
Ale w¿dy by³y pieœni jakie i muzyka?
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Menalka
I o tym nie wiem, co rzec. Wszystko siê pomyka
Na dó³; zginêli dawni dobrzy kantorowie,
A miasto nich leda kto muzykiem siê zowie.
I pieœni marne jakieœ, nastrzêpione s³ówki
Bez rzeczy, a w nich gañby tylko i przymówki.
Przedtym lub œwiête, boskie nieœmiertelne chwa³y,
Lub mê¿nych bohatyrów dzieje w uszach brzmia³y,
Lubo co weso³ego; teraz œwiat jakoby
Wszystek warczy i zwyk³e umilk³y ozdoby.
I to nie dziwia; jakie dzieje, takie pienie,
Bo na te rymopisy nie bywa baczenie,
Jedno u ludzi wielkich, którzy œwietne sprawy
Swoje chc¹, aby wiecznej dost¹pili s³awy.
A gdy œwiat gnuœnoœæ albo nikczemnoœæ osiêdzie,
Co ma œpiewaæ rymopis? Abo jakie bêdzie
Mia³ miejsce u tych, którzy radzi by zgasili
S³oñce na niebie, a tym b³êdy swe pokryli?
A i¿ ludzkie jêzyki przedsiê nie pró¿nuj¹,
W uœciech siê same prawie przymówki formuj¹.
[Tyrsis]
Ale w¿dy i z tej miary by³o co grzecznego?
[Menalka]
By³o co¿kolwiek, lecz ja nie pomniê wszystkiego.
[Tyrsis]
Cokolwiek pomnisz, niech te¿ bêdê uczesnikiem.
A tym czasem przysi¹d¿my tu pod tym ch³odnikiem,
A¿ siê s³oñce przesili; zwyk³ znój g³owie szkodziæ.
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[Menalka]
Pieszczonym tylko g³owom Ÿle po s³oñcu chodziæ,
Nam robotnym nie wadzi. Poma³u pójdziemy,
A rozmawiaj¹c l¿ejsz¹ drogê uczyniemy.
Jedna mi siê tam grzeczna widzia³a dru¿yna,
Która Dyjannê i jej brata, Apollina,
Wielbi³a na przemiany. Na dwie stronie stali:
Ci przestawali, drudzy po nich zaczynali.
Pierwsza strona
Muzy, nadobne Muzy, pró¿no was po¿¹da
Ogl¹daæ cz³ek zawisny. Kto was nie ogl¹da,
Nigdy ozdobnym, zawsze wzgardzonym byæ musi.
Kto was zazna, kto darów waszych raz zakusi,
Nigdy wzgardzonym, zawsze ozdobnym siê stawi.
Najszczêœliwszy, kto z wami do œmierci wiek trawi.
Wtóra strona
Zazdroœæ mówi: ,;Nie mistrz to, co po trosze œpiewa
I co siê jako morze z pieœni¹ nie wylewa”.
Apollo zazdroœæ nog¹ potr¹ci i rzecze:
„Wielka egipska rzeka wiele b³ota wlecze,
A pczó³ki, co wdziêczny miód w Hymecie zbieraj¹,
Z ma³ych siê, a przezornych strugów napawaj¹”.
Pierwsza strona
Gdzie Apollo okiem swym wejrzy, owce w we³nê
Odziej¹ siê, wymiona mleka bêd¹ pe³ne,
Bêd¹ jagniêta swoje cz¹stkê wysysa³y
I dworniczki sw¹ tak¿e bêd¹ wydaja³y.
Która jedno rodzi³a, bêdzie dwoje mia³a:
Te u cycka, a drugich bêdzie donasza³a.
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Wtóra [strona]
Pan mi na stado moje pojrza³ okiem krzywym,
Zaraz koŸlêta g³osem wrzasnê³y straszliwym,
Byd³o jê³o grzeœæ ziemiê, owce powiesza³y
G³owy i zwyk³ej swojej pasze zaniecha³y,
I teraz skóra tylko w³ócz¹ siê a koœci.
Barzo pasterzom boskiej potrzeba litoœci.
Pierwsza strona
Apollo zawsze m³ody, Pallas zawsze panna,
Apollo z ³uku strzela, strzela i Dyjanna.
Œrebrne strza³y Dyjanna z ³uku wypuœci³a,
Jedn¹ w jawor, drug¹ w d¹b twardy ugodzi³a,
Trzeci¹ we lwy, a czwart¹ ani we lwy, ani
W jawory, ale kogoœ zuchwalszego rani;
A rani ca³e miasto, gdzie zbójcy mieszkaj¹,
Co miedzy swym a obcym ró¿nice nie maj¹.
Nieszczesni, których ona gniewem swym dosiê¿e!
Tam byd³o morem, zbo¿e z³ym gradem polê¿e.
Starcowie m³ode syny bêd¹ grzeœæ, a ¿ony
Leda gdzie potyraj¹ p³ód nie donoszony
Abo w niewolstwie bêd¹ nêdznice rodzi³y.
Jej strza³y ka¿dego z nóg prawie obali³y.
Wtóra strona
Apollo gra na lutni, Pallas piêknie œpiwa,
Apollo biesiad, ¿artów Dyjanna za¿ywa.
Weso³a myœl nie bywa nigdy zazdroœliwa,
Szczerym ludziom Dyjanna zawsze sprzyjaŸliwa.
W który dom ona poœle swój promieñ weso³y,
Tam ¿yznie pola rodz¹, tam pe³ne stodo³y,
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Pe³ne obory byd³a, pe³no majêtnoœci,
Ludzie zdrowi i w sile trwaj¹ do staroœci;
M³ódŸ siê nadobna rodzi, rodziców s³uchaj¹
Synowie ani ¿ony z wstydu wykraczaj¹.
Ka¿dy szanuje, kogo szanowaæ przystoi,
Nigdy swar i niezgoda w domu nie postoi.
Zo³wice i bratowe u jednego sto³u,
I œwiekry, i niewiestki jadaj¹ pospo³u.
Pierwsza strona
Dyjanna, gdy nabije zubrów albo ³osi,
Albo dzikich œwiñ, z wozów Alcydes je znosi.
Œmiej¹ siê mu bogowie, a nawiêcej jego
Macocha, gdy na grzbiecie lub zubra ca³ego
DŸwiga, lub wieprza, choæ go posok¹ pluskaj¹,
On ich jeszcze potrz¹sa, ¿e nogami drgaj¹.
Wtóra strona
Nie tylko siê Apollo obiera Muzami,
Gdy potrzeba, umie on w³adaæ i wojnami.
Apollo krokodyla srogiego po³o¿y³,
Apollo setnorêkie dziewiêsi³y po¿y³.
Kiedy pokój, nadobna z Muzami zabawa;
Dobrze idzie z rozumem i marsowa sprawa.
Pierwsza strona
Chytre s³owa Alcydes do Dyjanny mawia:
„Nie zawsze siê myœlistwo twe dobrze ob³awia.
Na co liche zaj¹ce lub sarny bijaj¹?
Ciebie niechaj narody ludzkie przyznawaj¹
Dobrodziejk¹, jako mnie. Ma³o siê przygodzi
Zaj¹czek lubo sarna i ma³o zaszkodzi.
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Zubrowie szkodŸcy wielcy, tak¿e œwinia dzika:
Na te niechaj smycz twoja mê¿ne charty zmyka”.
Wtóra strona
Dobrze Alcydes mawia, bo jedno¿ staranie
O ma³ym, a z wielkiego wiêcej siê dostanie,
Bo on rad si³a bierze. I wielcy królowie,
Gdyby na Alcydowym polegali s³owie,
Raczej by Wo³hê abo Dunaj wojowali,
A z tamtych pañstw bogate plony zawracali.
Mniej by do ukrzywdzenia bywa³o przyczyny
I sta³yby w pokojach domowe chróœciny.
Pierwsza strona
Merkuryjus, o dzieci, ma³ym ub³agany,
Jemu mleko albo miód z barci urzezany.
Nie tak Alcydes, jemu potrzeba t³ustego
Wo³u albo barana z trzody wybranego.
Ale te¿ wilków broni. Ma³¹ ró¿noœæ maj¹:
Wilcy-li, czyli stró¿e stado wyjadaj¹.
Wtóra [strona]
Ciê¿ki puklerz, lecz cia³a wszystkiego on strze¿e,
I miasta maj¹ swoje baszty, swoje wie¿e.
Wiêcej pies zje ni¿ owca, a co owce maj¹
Pasterze, dobr¹ karmi¹ du¿e psy chowaj¹.
Ma³ym trzeba ochraniaæ wiela, kto ¿a³uje
Ma³a dla wiela, czêsto na wszystkim szkoduje.
Menalka
Tu, zda mi siê, przestali. Jednym siê widzia³a
Nie¿adna piosnka, drugim inaczej siê zda³a.
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[Tyrsis]
Ale ju¿ dom przed nami. Ust¹pmy ku ch³odu.
I ty nogom spoczyniesz z dalekiego chodu,
I w œwiêto z przyjacielem zabawiæ siê godzi.
Tym czasem o wieczerzej ¿onka siê zachodzi.

57

SIELANKA DZIESI¥TA

WIERZBY
Nais Purska.

Nais
Stoj¹c nad cichym Purem, Nais ¿a³oœciwa:
Jako (prawi) ta woda za wod¹ up³ywa,
Tak lata nasze bie¿¹, nazad niewrócone.
Lecz wody za wodami id¹ nieskoñczone,
Ale ¿ycia mojego skoro czas przeminie,
Inszy nie przyjdzie ani wiek nowy nadp³ynie.
Czyli trudno przeskoczyæ kresy zamierzone?
Abo prawa naganiaæ wiecznie po³o¿one?
Raczej to, co nam wieku pozwolono trochê,
Niechaj troski nie gryz¹ i frasunki p³oche.
Samo nadbie¿y, co jest naznaczono komu,
A z³a chwila namaca i w zawartym domu.
Ja tym czasem ten warkocz bêdê rozpleta³a,
Bêdê siê w tobie, piêkny Purze, przegl¹da³a.
Owa miê te¿ to potka, co i siostry moje.
A jako teraz ¿ywa nad twym brzegiem stojê,
Bêdzie pami¹tka moja na wieczny czas sta³a:
Bo nie ¿y³, po kim piêkna pamiêæ nie zosta³a.
Jeœli miê nigdy taniec d³ugi nie zabawi³,
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Jeœli na krotofilach wiek siê mój nie strawi³,
Jeœlim na ³¹kach kwiatków tylko nie zbiera³a
Anim siê na weso³e fauny zapatrza³a,
Ale uczone pieœni w uœciech moich brzmia³y,
Te, proszê, aby po mnie na œwiecie zosta³y.
Œwiadczê wami, o wierzby, co nad brzegi tymi
Stoicie równym rzêdem, jeszcze maluchnymi
R¹czkami ¿em ja tu z was ga³¹zki ³ama³a,
A z nich d³ugie piszcza³ki sobie wykr¹ca³a.
I wy, wierzby, by³yœcie kiedyœ boginiami,
Teraz wód pilnujecie, stoj¹c nad brzegami.
¯aby tylko ko³o was wrzaskliwe dukaj¹
Abo ch³opiêta raków pod wami szukaj¹.
Sameœcie sobie winny, niebogi, w tej mierze,
Boœcie wy w Palladzinym by³y fraucymerze
I miedzy przedniejszymi pannami was mia³a,
I œpiewania, i wszelkich muzyk naucza³a.
Aleœcie wy darów jej za¿yæ nie umia³y,
Boœcie siê przed leda kim s³awiæ nimi chcia³y.
I to was z satyrami wprawi³o w biesiady,
To was w zgubê przywiod³o i w ich chytre zdrady.
Bo gdy siê od paniej swej noc¹ ukradacie,
Gdy do nich na dobr¹ myœl i tañce biegacie,
Potka³o to was od nich, co zwyk³o potykaæ
M³ode od m³odych, gdy siê œmi¹ do nich przymykaæ.
Z dobrymi dobrym bêdziesz; gdzie siê ze z³ym zbracisz,
Byœ by³ naostro¿niejszym, w³asne dobro stracisz.
Zaraz by³o znaæ na was niecudn¹ odmianê,
Ju¿ ani, jako przedtym, oblicze rumiane,
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Aniœcie oko mia³y do ludzi przestrone,
Tak wiele serce mo¿e wstydziæ ura¿one.
Czêsto siê wam i sama Pallas dziwowa³a,
Czêsto, co siê tym pannom dzieje, pytywa³a.
A chciwi satyrowie co raz nadbiegali,
Pod czas nietrefne mowy o was szeptywali.
Bo kto kogo w uæciwym urazi zel¿ywie,
Rad siê che³pi i o tym gada uszczypliwie.
Ju¿ na was wszyscy palcem z k¹tów ukazuj¹
Abo siê strzeg¹, abo przymówki gotuj¹.
Na koniec, aby Pallas rzecz pewn¹ wiedzia³a,
Do k¹pieli panieñskiej z sob¹ wam kaza³a.
Jest góra ku ob³okom wierzchem wystawiona,
Pod ni¹ jama kamieniem ¿ywym usklepiona.
Z wierzchu góry zdrój bije, Hippokrene zow¹,
W jamie tak¿e krynicê najdziesz kryszta³ow¹.
Zdrój m¹drym myœlom s³u¿y i pieœniom uczonym,
Krynica - w cnym dziewictwie sercom poœwiêconym.
Kto chce wiedzieæ Pallady wszystkie tajemnice,
Trzeba napoju czerpaæ z zdroju i z krynice.
Zdrój jest ka¿demu wolny i gmin gêsty miwa,
Krynica siê od gminu inszego ukrywa,
Samym tylko panieñskim ustom siê podaje,
Pró¿no tam siêga, kto ma insze obyczaje.
W niej wody p³yn¹ ¿adnym piaskiem nie zmieszane,
W niej s¹ smaki rozkoszne, wonie nie s³ychane,
W niej Pallas swoje cz³onki panieñskie omywa,
W niej statecznoœci panien swoich doœwiadczywa.
Bo (cud dziwny) gdy siê kto dotknie pokalany,
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Zaraz woda ucieka i pierzcha na œciany.
Tam tedy i na ten czas z dworem swym jecha³a,
I wam, o smêtne siostry, przy sobie kaza³a.
Nied³uga próba by³a: naprzód sama wody
Wziê³a w d³oni i œliczne umy³a jagody.
Woda siê nie ruszy³a. Po niej, jako sta³y
D³ugim rzêdem, wszystkie siê panny umywa³y.
Ka¿dej spokojna woda wstydu poœwiadczy³a.
Ale kiedy ju¿ na was kolej przychodzi³a,
Czyœcie nie zblad³y, czyœcie nie skamia³y prawie?
Znaæ by³o zaraz grzech wasz po samej postawie.
Jedna siê schyliæ chcia³a, a ju¿ wody wrza³y
I z hukiem siê po wszystkiej jamie rozpierzcha³y.
Kto winien, ten ucieka, pe³no w sercu trwogi.
Trudno inaczej by³o, jedno zaraz w nogi.
Ale ucieczka pró¿na, mocna boska si³a,
Bo was przeklêctwem srogim tudzie¿ dogoni³a.
„O z³e, krzyknê³a g³osem, o zapamiêta³e!
O, na swe i na moje imiê ma³o dba³e!
Tegoœcie siê na dworze moim wyæwiczy³y?
Tegoœcie siê pod bokiem moim powa¿y³y?
Na to wam wysz³y chêci moje i zabawy?
Na to twarz nie zmarszczona i umys³ ³askawy?
Miejcie pami¹tkê tego, aby siê kaja³a
Setna po tym i mieœcie szanowaæ umia³a.
Rozkazujê, abyœcie przy tym b³ocie sta³y
(A wyœcie ku jakiemuœ b³otu przybiega³y)!”
I stanê³yœcie zaraz. Jeszcze któraœ chcia³a
Ruszyæ nog¹, a noga w korzeñ ju¿ wrasta³a.
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Chcia³a rêkami klasn¹æ, jako siê rêkami
Zanios³a, tak obros³a wszystka ga³êziami.
Cia³o w pieñ posz³o, cz³onki skór¹ obleczone,
Liœcie na was wionê³o na po³y zielone,
Na po³y blade, pe³ne niesmacznej gorzkoœci,
Znak przestrachu, i waszej ostatniej ¿a³oœci.
I sta³yœcie siê nowo na ten czas wierzbami,
I po dziœ dzieñ roœniecie, wierzby, nad wodami.
A Pallas nowym fukiem: „Tu, tu, wszetecznice;
Pijcie b³oto, niegodne panieñskiej krynice!
Niegodne ani dawaæ owocu ¿adnego,
Niegodne ani miewaæ liœcia ozdobnego.
I kwiat wasz niech podobny leci pajêczynie,
I z drzewa niech nie bêdzie robione naczynie,
I ledwie miedzy drzewy b¹dŸcie policzone.
Ale ¿eœcie w muzyce by³y nauczone,
Niechaj w was moje dary nie gin¹ do szczêta,
Niechaj z was sobie krêc¹ piszcza³ki ch³opiêta
I pierwsze na nich bior¹ do piosnek æwiczenie,
A moje wspominaj¹ od was obel¿enie”.
To rzekszy, na swe panny pogl¹da³a srogo,
Ukazuj¹c, jako siê z³a rzecz p³aci drogo.
O wierzby! Nie mówiê to do was z ur¹gania
- Kto siê ur¹ga, ¿aden nie ujdzie karania Ale ¿em z was pocz¹tki niegdy bra³a ma³e,
Jeœli bêd¹ na œwiecie prace moje trwa³e,
Niechaj trwaj¹ w pamiêci i wasze przygody.
Mo¿e byæ, ¿e kto korzyœæ weŸmie z waszej szkody,
Jako ja teraz biorê i karzê siê wami,
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I wolê nad pustymi schadzaæ tu brzegami,
NiŸli siê popisowaæ u gminu pod³ego.
Z jakim kto ¿y³, zawsze by³ miewan za takiego.
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ŒLUB
Piêknego Sieniawskiego cne Muzy chowa³y
I s³odkich zdrojów swoich darem napawa³y,
Ka¿da z osobna drogich przysmaków rozlicznych
Nie leni¹c siê przynosiæ do jego ust œlicznych.
Takie wiêc w wonnych ³¹kach pczo³y pracowite,
Gdy ich robotom przysz³y chwile przyzwoite,
Z rozlicznych kwiecia smaki co lepsze zbieraj¹
I piêkny plastr s³odkiego miodu nape³niaj¹.
Ka¿da w myœlach swych wielkie nadzieje gotuje,
Ka¿da sobie uciechy ró¿ne obiecuje:
Ta, ¿e ozdob¹ pieœni sercow³adnych bêdzie,
Ta, ¿e wielkich pradziadów swych miejsca zasiêdzie
I wa¿nomyœln¹ rad¹ powiada, i zdroje
G³adkiej wymowy zbierze w m¹dre s³owa swoje.
Niektóre do bu³awy rêkê sposabia³y
I drzewem, i pai¿¹ w³adaæ przyucza³y,
Strach tatarski i pewne na potym zemszczenie.
Takie wiêc m³odym synom orlica æwiczenie
Daje, gdy ich na skrzydle swym nosi w ob³oki
I ukazuje r¹czych piór polot wysoki.
A oni wiêc, skoro siê w swe pióra odziali,
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Gêste stada ¿órawi dzikich zaganiali.
Tak siê on mia³ swym m³odym ramieniem do zbroi,
A wielkich bohatyrów krwi wszystko przystoi.
Bo kogo na œwiat chwila urodzi szczêœliwa,
Ten przed laty i rozum, i bogactwa miwa.
Przed laty i do nieba s³aw¹ wylatuje,
Przed laty ludzkie serca sobie pozyskuje.
Rano siê wszystko sypie szczêœliwym na ³onie,
Ani mi³y byt czeka póŸnej siwej skronie.
A komu obietnice boskie co zdarzaj¹,
Pierwej, nim on zamyœli, w dom mu przynaszaj¹.
Co wiekowi ma³emu i latom dziecinnym
Przyzwoitszym igrzysku i myœlom niewinnym,
Co mo¿e byæ dalszymi p³oty oddzielono,
Jako to, co Cyprydzie z³otej powierzono?
Czym ona bawi mêskie serca ju¿ dojrza³e,
I ma³¿eñstwy wystawia domy okaza³e.
Atoli Sieniawskiemu prêdzej ni¿ jagody
Wiek osypa³, przypad³y tak piêkne pogody,
¯e serce swoje poda³ do rzeczy statecznych
I nie ulêk³ siê za¿yæ ma³¿eñskich praw wiecznych.
Nadobna nimfo! Królów staro¿ytnych plemiê,
Kiedyœ nam bra³a prawie gwiazdê ruskiej ziemie,
Jakich ci winszowania Muzy nie dzia³a³y?
Jakimi ciê pieœniami w niebo wystawia³y?
A tyœ wiêc m¹dre ucho do ich mów sk³ania³a
I przy chwale przyjaznych przestróg us³ucha³a.
Bo skoro przez przysiêgê i przez œluby œwiête
Miedzy wami ma³¿eñstwa wielkie s³owo zjête,
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Wszystkie wesela, wszystkie radoœci tam by³y;
Samego Hymenea tam nie dopuœci³y
Ostro¿ne Muzy, bowiem wychowañca swego
Nie œmia³y jeszcze oddaæ z opieku zwyk³ego,
Ale sw¹ mocn¹ rêkê nad nim zatrzyma³y,
A do ciebie obmowê tak¹ zaczyna³y:
„Piêknemu Sieniawskiemu, cna panno, oddana,
Tobie teraz nastaje zorza tylko rana;
Ale wieczornej gwiazdy czekaæ ci nie trzeba.
Ani siê ona jeszcze wam uka¿e z nieba,
Ani dziœ, ani jutro, ani ty ¿ycz sobie
Zrywaæ owocu, który jeszcze nie na dobie.
Kwiat tylko widzisz darów tobie obiecanych;
Dziœ nadzieje, a potym doznasz uciech samych,
Którym jeszcze i s³oñca, i pogody wiele
Potrzeba, nim ich bêdziesz mog³a za¿yæ œmiele.
Wszystko latom podlega, a jako przesta³e
Niewielk¹ korzyœæ nios¹, tak i niedojrza³e.
Ani siê st¹d ucieszy³, kto nazbyt leniwie
Szed³ za chêci¹, abo kto nazbyt ukwapliwie.
Ani siê to zdarzy³o snadŸ samej Wenerze,
Chociaj ona jakoby namêdrsza w tej mierze.
Bowiem sw¹ kwapliwoœci¹ cnego Adonina
Utyra³a, królewny cynirejskiej syna,
Któremu za onych lat tam, gdzie s³oñce wstaje,
Równia nie mia³y œwietne asyryjskie kraje.
Jakowe na obraziech piêkne Kupidyny
Maluj¹ abo inszych g³adkich bogiñ syny:
Lato ledwie piêtnaste, a przy fraucymerze
66

Nie rozeznaæ go by³o, jedno po ubierze.
A miedzy rzeŸwi¹ m³odzi¹ sam królewic prawy,
Kiedy przysz³o pokazaæ rycerskie zabawy,
Przed wszystkimi i konia ochotniej doskoczyæ,
I przystojniej go osieœæ, i g³adzej nim toczyæ,
I drzewem z³o¿yæ miernie lub te¿ lotne strza³y
Z ciêg³ego ³uku równy pierœcieñ ubija³y
Lub oszczepem do mieœca rzuciæ przychodzi³o;
Przed wszystkimi mu szczêœcie pochwa³ê darzy³o.
Ani na wyœcig ¿aden równa³ mu r¹czoœci¹,
Ani w inszych przystojnych igrzyskach dzielnoœci¹.
Osobliwie Minerwa za jedno kochanie
Mia³a go i my, Muzy, przedniejsze staranie
Czynie³yœmy o jego æwiczeniach uæciwych,
Zaprawuj¹c mu serce do cnót œwiêtobliwych
I do piêknej m¹droœci. Taki wiêc szczep nowy,
Kiedy mu bujna ziemia s³u¿y i wiatr zdrowy,
Pilnego ogrodnika rêk¹ uszczepiony,
Przyodziewa siê barzo snadno w list zielony
I co rok podrastaniem nieleniwym wstaje,
I nadziejê u¿ytku niepoznego daje.
A jako s³oñce, kiedy swój wóz rano toczy,
Do œwietnego promienia ludzkie ci¹gnie Oczy,
Tak siê ku niemu wszystkich ludzi zapatrzania
Ci¹gnê³y i ozdobnych spraw oczekiwania.
SnadŸ i niejedna w domiech wielkich urodzona,
Skrytym cichej mi³oœci ogniem postrzelona,
Gêste wzdychania na swym sercu powtarza³a
I zamyœlania swoje Wenerze zleca³a.
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£akoma rzecz uroda; ani z³oto, ani
Œwietnych klejnotów promieñ serce tak urani.
SnadŸ to i przyjacio³y ma³o wierne czyni,
Bo ka¿dy sobie woli; wiêc te¿ i bogini
Cudze modlitwy g³uchym uchem omija³a,
A na sw¹ stronê miasto nich zami³owa³a.
Co j¹ za myœli, co j¹ za chêci miota³y?
Jako na wielkim morzu rozigrane wa³y
Styru nie s³uchaj¹cym okrêtem ciskaj¹,
A w³adze ani wios³a, ani ¿agle maj¹,
Tak Wenus w zapalonym sercu siê miesza³a.
Bo acz wszystko po myœli mieæ siê nadziewa³a,
Ale drobniejsze lata i wiek jeszcze miêki,
I czekania dalekie, i zw³oki przez dziêki
W¹tli³y w niej otuchy i wolne nadzieje,
Bo mi³oœæ za jeden dzieñ dosyæ osiwieje.
Nie tak œnieg, gdy mu s³oñce na wiosnê dogrzywa,
Prêdko taje i w wodny strumieñ siê rozp³ywa,
Jako ona w szalonym umyœle taja³a.
Na koniec sercu swemu dosyæ udzia³a³a.
Nazwa³a to ma³¿eñstwem. Czego nie czyni³y
Insze nimfy, gdy jej tê skwapliwoœæ gani³y?
Przynamniej aby by³a lat tych doczeka³a,
Gdyby go prawym mê¿em zwaæ siê nie sroma³a,
Ale rychlej by drzewa, rychlej twarde ska³y
Zdrowej porady, zdrowych namów us³ucha³y
Ni¿li mi³oœæ! £acniej byæ mog¹ hamowane
Szalone ko³a z przykrej góry rozbie¿ane.
Ma Wenus Adonina wszystkiego w swej mocy,
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A jako dzieñ siê ostaæ nie mo¿e przy nocy,
Jako promienie gin¹ przy z³ej niepogodzie,
Jako ryba odmienia smak nie w swojej wodzie,
Tak on, wszystkim ucieszny, wszystkim ukochany,
Cny królewic wzi¹³ wielkie w sprawach swych odmiany
Pod rz¹dem nowej paniej. Ju¿ go ani pole
Widywa, ani koniem kr¹¿y w równym kole,
Ju¿ i przed prochem, ju¿ i przed s³oñcem siê kryje,
Ju¿ miedzy równ¹ sobie m³odzi¹ siê nie wije.
Czasem po wirydarzach, po chodnikach schadza,
A leda zabawami wiek i ¿ywot zdradza.
Naczêœciej go muzyka i tañce trzymaj¹
Abo ³agodne pieœni w ucho mu wlewaj¹
Mali Kupidynowie, abo mu b³aznuj¹,
I sen, i rozpieszczone pokoje cukruj¹.
Zewsz¹d pi¿ma i drogie zalatuj¹ wonie,
Ró¿e nigdy nie schodz¹ z utrafionej skronie,
Bankiety ca³onocne, a chêæ piêknej s³awy
Zagas³a i rycerskie zginê³y zabawy.
Muzy wygnane, wzmianki ¿adnej o dzielnoœci,
Wszystko poleg³o w miêkkich wczasach i gnuœnoœci.
Ludzkie chêci odpad³y i serca ¿yczliwe,
Nast¹pi³y hañbienia i mowy dotkliwe;
I one piêkn¹ krasê i oblicze œliczne
Poszpeci³y rozkoszy zbytne, ustawiczne.
Na koniec mi³e zdrowie i potrzebna si³a
Za zbytkiem przyrodzon¹ w³adz¹ utraci³a.
Przysz³y choroby i wiek uwiêd³y w m³odoœci,
A szczêtu nie zosta³o dawniejszej rzeŸwoœci.
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Œmieræ potym, mimo kresy ¿yciu zamierzone,
Zat³umi³a przed czasem cia³o utrapione.
Taki wiêc kwiat na piêknym polu okaza³y
Nielitoœciwe grady lub deszcze ula³y,
A on poleg³ na ziemi wszystek pochylony,
I z barwy, i z ozdoby w³asnej ob³upiony.
Jakich tam p³aczów, jakich trosk Wenus za¿y³a!
Jakimi ¿a³oœciami serce swe trapi³a!
Co za lamenty la³a, co za narzekania,
Co za t³uczenia piersi i rêku ³amania!
Ani ubiory, ani szata ¿adna ca³a,
Ani na g³owie kosa w swej mierze zosta³a.
Dopiero b³êdy swoje i z³¹ radê widzi,
Dopiero siê kwapliwym umys³em swym brzydzi.
Chcia³aby na wstecz, ale trudno, bo po szkodzie.
SnadŸ by ³acniejsza rzece, która morskiej wodzie
Bieg swój zmiesza, nazad siê obróciæ do g³owy,
Ni¿li nazad przeskoczyæ bród Acherontowy.
Ju¿ by by³a i na œmieræ sama zezwoli³a,
Aby by³a z swym mi³ym choæ i w grobie ¿y³a,
Ale jako rodzajów ludzkich œmieræ nie minie,
Tak bogowie s¹ wolni od niej i boginie.
Umrzeæ nie mog³a. Wszak¿e ono z³e baczenie
Aby jej ponosi³o tym mniejsze zel¿enie,
Puœci³a wieœci, ¿e jej oblubieniec drogi,
Wpadaj¹c nieostro¿nie w ³owiech na Ÿwierz srogi,
Zêbem nielitoœciwym odyñca dzikiego
Obra¿ony, postrada³ ¿ywota mi³ego.
I temu, aby lepsz¹ wiarê uczyni³a,
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Œwiêto s³awne i obchód wieczny postawi³a,
Na którym Adenina jej nimfy p³aka³y,
A okrutnego wieprza zêby przeklina³y.
Nierozum i przed czasem Ÿle o sobie radzi,
I po zgubie na w¹t³ych otuchach siê sadzi;
A kto siê na ostro¿noœæ przystojn¹ ogl¹da,
Ten z p³ochej chuci rzeczy szkodliwych nie ¿¹da,
Ale abo siê swoim baczeniem sprawuje,
Abo z cudzych przypadków szczêœcie swe miarkuje.
I ty, cna panno, gorszej nie obieraj strony!
Nie mo¿e zb³¹dziæ umys³ dobrze urodzony
Ani siê na podlejsze rzeczy zapatruje,
I owszem, sobie wa¿ne uciechy gotuje.
Jakich ty, da Bóg, zaznasz czasów przyzwoitych,
Za¿ywaj¹c i s³awy, i cnót znakomitych
Oblubienica twego, kiedy boje krwawe
Bêd¹ mu przynosi³y zwyciêstwa ³askawe,
Kiedy okryje pola pogañskimi trupy,
A wielki plon po¿eniê i bogate ³upy,
WiêŸnie w ty³ powi¹zane, zacnych murzów ¿ony,
Upominek ze wszystkich tobie wydzielony.
Wszystkim ten dzieñ zawita znaczny i szczêœliwy,
Gdy go z wojen poniesie koñ piêkny, chodziwy,
Miedzy tysi¹cmi m³odzi; zmazy jeszcze krwawe
Tarcz oka¿e i znaczn¹ bojow¹ kurzawê.
Ty bêdziesz niewymownych pociech u¿ywa³a,
S³awa bêdzie pod same ob³oki buja³a.
A jeœli wiêc potrzeby zajd¹ pokojowe,
Z niego Rzeczpospolita weŸmie rady zdrowe.
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Na nim rzeczy polega i na jego g³owie
Zechc¹ wesprzeæ majestat swój mo¿ni królowie.
A gdziekolwiek obróci twarz swoje szczêœliw¹,
Zewsz¹d us³yszy w niebo modlitwê ¿yczliw¹:
Aby wiecznie zaznawa³ szczêœcia pogodnego,
Aby ¿y³ jako d³ugi kres wieku ludzkiego.
A to wiêc niech dla che³py nie bêdzie rzeczono:
&laquo;Bez nas nic nie mo¿e byæ w rzeczach tych sprawiono&raquo;.
Si³a farb rozmaitych obraz potrzebuje,
Który dopiero wêglem malarz narysuje,
A zaniedbanie wiele piêknych rzeczy roni;
Ani ¿aden las takich wychowa jab³oni,
Chociaj tam drzewo mno¿y samo przyrodzenie,
Jako wiêc ogrodnicze roztropne szczepienie.
Majêtnoœæ wielka w nikim serca nie obudzi
I wiele nikczemników najdziesz mo¿nych ludzi,
Których i ¿ycie jako jednego nêdznika,
I ¿eœcie równe œmierci md³ego zagrodnika,
Kiedy go przy motyce dusza odbie¿a³a,
A po nim ¿adna g³oœna s³awa nie zosta³a.
Ale gdzie rozum œwietn¹ majêtnoœci¹ w³adnie,
Tam i dzielnoœæ, i jasna cnota idzie snadnie,
Tam i przewa¿nych rzeczy wielkie zaci¹ganie,
I nieœmiertelne w uœciech ludzkich wspominanie.
A na co gibk¹ m³odoœæ z razu kto nachyli,
Do tego siê przez wszystek wiek na potym sili.
A kto szczwania nie œwiadom, pró¿no z nim na pole;
I tamek, mówi¹, ostry z m³odu zaraz kole,
Z m³odu soko³a w bujne ³owy zaprawuj¹,
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Z m³odu juñcom do jarzma karku nad³amuj¹.
Na pocz¹tku nale¿y! Kto ten dobrze sprawi,
Po³owicê wygrawa i na tym wiek trawi”.
Tu Muzy przestawa³y, a pannê wrodzony
Wstyd rumieni³ i wzrok jej do ziemie wlepiony
Nie da³ siê podnieœæ ani przysz³o jej do mowy;
Taki wiêc stoi œwietny obraz marmurowy,
Gdy go pilnego mistrza rêka ug³adzi³a
I ozdob¹ przystojn¹ kszta³tnie udarzy³a.
Trudno s¹dziæ, co w skrytych myœlach siê tai³o,
Bo komu z przyjacielem rozstawaæ siê mi³o?
Lecz posz³y zdrowe rady i tak ukochany
On m³odzieniec znowu jest swym Muzom oddany,
A ony go unios³y w swoje piêkne kraje.
Tobie, cna panno, jeœli têsknica zostaje,
Niechaj zostanie wespó³ nadzieja stokrotna,
Któr¹-æ na potym odda z lichw¹ chwila wrotna.
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KO£ACZE
Panny, Pañ szeœæ par

Panny
Sroczka krzekce na p³ocie, bêd¹ goœcie nowi.
Sroczka czasem omyli, czasem prawdê powi.
Gdzie goœciom w domu rado, sroczce zawsze wierz¹
I nie ka¿¹ siê kwapiæ kucharzom z wieczerz¹.
Sroczko, umiesz ty mówiæ, powiedz, gdzieœ lata³a,
Z któryjeœ strony goœcie jad¹ce widzia³a?
Sroczka krzekce na p³ocie; pannie siê raduje
Serduszko, bo mi³ego przyjaciela czuje.
Jedzie z swoj¹ dru¿yn¹ panie urodziwy,
Panie z dalekiej strony; pod nim koñ chodziwy,
Koñ ³ysy, bia³onogi, rz¹d na nim ze z³ota.
Panno, gotuj siê witaæ! Ju¿ wje¿d¿a we wrota,
Ju¿ z koni pozsiadali; wszystko siê podworze
Roœmia³o jako niebo od weso³ej zorze.
Witamy ciê, panicze, dawno po¿¹dany!
Czeka ciê upominek tobie obiecany,
Obiecany od Boga i od domu tego.
Po obietnicê trzeba wsiadaæ na r¹czego,
A ty siê gdzieœ zabawiasz! Ju¿ nam nie zstawa³o
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Oczu wygl¹daj¹c ciê. Winieneœ niema³o
Sam sobie, a pogoniæ trudno i godziny.
Co byœ rzek³, gdyby to by³ otrzyma³ kto iny?
Barzoœ siê ubeœpieczy³! Czyli tak urodzie
Dufasz swojej? Kto dufa nawiêtszej pogodzie,
Deszcz go zlewa. Nie trzeba spaæ i w pewnej rzeczy.
I Bóg nie dŸwignie, kto siê sam nie ma na pieczy.
Czêsto zazdroœæ o tobie z³e powieœci sia³a,
Ale cnota zazdroœci wiary nie dawa³a.
Trudno statecznoœæ ruszyæ; niechaj z³y wiatr wieje,
Jako chce, przedsiê ona nie traci nadzieje.
Kêdyœ siê nam zabawia³, mój panicze drogi?
Serce przez ciebie mdla³o i te piêkne progi
Pustkami siê widzia³y. Czyliœ na jelenie
Z myœlistwem jeŸdzi³? Wami, wami, leœne cienie,
Œwiadczymy, jakeœmy wam czêstokroæ ³aja³y,
Jako czêsto zabawy wasze przeklina³y.
Lubo sroga Dyjanna w surowej karnoœci
Dru¿ynê swoje chowa, ale przy g³adkoœci
Trudna przestroga. By³y insze obawania,
Bo i harap ma swoje przykre doje¿d¿ania,
I od p³ochego zwierza uroœnie nowina.
Jeszcze po dziœ dzieñ p³acze swego Adonina
Wenus ¿a³osna: „Ach, ach, m³odzieñcze ubogi,
Jako ciê dzikiej œwinie z¹b urani³ srogi!”
I tyœ, drugi m³odzieñcze, w uœciech naszych bywa³,
Nazbyt-eœ, ach, nêdzniku, w lesiech przemieszkiwa³,
Daleko ciê nieszczêsne ³owy unosi³y,
A¿ ciê na koniec ³aja w³aœciw¹ skarmi³y.
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Pe³na jest trwogi mi³oœæ i w ka¿dy k¹t ucha
Przyk³ada; raz j¹ bojaŸñ, raz cieszy otucha.
Czyli ciê krotochwile jakie zabawia³y?
Nam tu bez ciebie ani dzieñ widzia³ siê bia³y,
Ani s³oneczko jasne. Komu¿ do wesela
Przyœæ mo¿e, gdzie mi³ego nie masz przyjaciela?
Czyli nie ka¿dy serce ma jednakie? Czyli
Co z oczu, to i z myœli? A czasem omyli
Oko jasne. O tobie tego nie trzymamy,
I owszem, siê pociechy wszelkiej spodziewamy.
Sokó³ wysoko buja, a bujawszy si³a,
Jedno mu drzewko; jedna mu ga³¹zka mi³a.
M³odoœæ przestrono patrzy i daleko strzela
Z myœlami, a¿ Bóg na wet ka¿dego oddziela
W³asn¹ cz¹stk¹. Kto na niej przestawa spokojnie,
Wszystkiego ma dostatek, wszystkiego ma hojnie.
I ty myœli uspokój, mój panicze drogi,
Nie darmo ciê tu przyniós³ twój koñ bia³onogi.
Pryska³ we wrota wchodz¹c; znaæ, ¿eœmy-æ tu radzi,
Radziœmy wszyscy tobie i twojej czeladzi.
Ju¿ i matka, i panna witaæ ciê wychodzi.
PoprzedŸ ich rêk¹, tobie poprzedziæ siê godzi.
I czo³em nisko uderz, jest dla czego czo³em
Uderzyæ, a nie chciej sieœæ za goœcinnym sto³em,
A¿ otrzymasz, co pragniesz; wszystko z czasem p³ynie,
Co ma byæ jutro, niechaj bêdzie w tej godzinie.
I ty, matko, nie zw³aczaj, czyñ, coœ umyœli³a.
¯adna rzecz siê nie koñczy, gdzie rozmys³ów si³a.
Panno, czas ju¿ rozpuœciæ warkocze rozwite,
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Czas oblec szaty takiej sprawie przyzwoite!
Storzcie pannê do œlubu, s¹siady ¿yczliwe,
Œlub œwiêty jest i wasze prace œwiêtobliwe.
Wszak te¿ wam tê pos³ugê przedtym oddawano,
To¿ i za matek waszych w obyczaju miano.
Kap³anie, gotuj stu³ê. Zblad³eœ nam, panicze.
Ba, i pannie ³za za ³z¹ p³ynie przez oblicze.
Przelêk³oœ siê, panicze, bojaŸñ to od Boga;
Szczêœcie tam bywa, kêdy bywa taka trwoga.
Nie p³acz, panno, bo rzek¹, ¿e p³aczesz z radoœci,
Pomyœli ktoœ i gorzej, bo si³a zazdroœci.
Nie pierwsza ty od matki wychodzisz z opieki.
Aboœ chcia³a na ³onie jej mieszkaæ na wieki?
I ona przy matce swej nie wiecznie mieszka³a,
I tyœ siê nie dlatego tak tu wychowa³a.
Ju¿eœcie w stadle œwiêtym, wszyscy wam dajemy
Na szczêœcie i mi³ego ¿ycia winszujemy:
Bodajeœcie d³ugi wiek z sob¹ pomiêszkali,
Bodajeœcie wszelakich pociech doczekali!
Potrawy postawiono. Do sto³u siadajcie,
W poœrodku mieœce pannie z panem m³odym dajcie.
Im-ci z sob¹ byæ: tak wiêc dwa szczepy zielone
Stoj¹ w nadobnym sadu pospo³u sadzone.
Panna nie wzniesie oka, serduszko w niej taje,
A pan m³ody d³ugiemu obiadowi ³aje.
Niech kucharze potrawy dziwne wymyœlaj¹,
Niechaj win rozmaitych hojno nalewaj¹,
Ko³acze grunt wszystkiemu, a mo¿e rzec œmiele:
Bez ko³aczy jakoby nie by³o wesele.
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Lask¹ w próg uderzono; ju¿ ko³acze daj¹,
A przed ko³aczmi panie nadobne œpiewaj¹
I taniec prêdki wiod¹, i kleszcz¹ rêkami.
Zabawmy oczy tañcem, a uszy pieœniami.
Ta, co bia³ym trzewiczkiem b³ysnê³a na nodze,
Jakoby rzek³a, ¿e siê ja te¿ na coœ godzê.
Pierwsza para
Panicze, co tu z pann¹ siedzisz za tym sto³em,
Tobie teraz wiedziemy taniec piêknym ko³em,
Tobie kleszczemy. Czyli ty nie s³yszysz tego?
Ale ciê myœl unosi do czegoœ inszego.
T³usty ko³acz niesiemy dla twojej zabawy,
Syty ko³acz, s¹ jeszcze sytniejsze potrawy.
Wtóra para
Œliczna panno, dziœ tylko pann¹ ciê witamy,
Jutro z nami porównasz, w tym ciê upewniamy.
Dziœ siê sromasz, jutro siê bêdziesz uœmiecha³a
I ¿al ci bêdzie, ¿eœ tak d³ugo pró¿nowa³a.
Pieœci matka, a przedsiê niesmaczne w pieszczocie,
A z mi³ym przyjacielem smaczne i w k³opocie.
Trzecia para
Nie dumaj nam, panicze, ju¿ ko³acz na stole,
Teraz jest twoje ¿niwo, teraz twoje pole.
Dzieciom ko³acz, dla ciebie bêdzie coœ lepszego,
A ty pamiêtaj za¿yæ fortelu swojego.
Morzem ma byæ m³odzieniec, morza ¿eglarz prosi,
Morze nie s³ucha, ale gdzie chce, ¿agiel nosi.
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Czwarta para
Panno, ju¿ ciê to matka z domu precz wyprawia,
Chleb to z domu przed ciebie, nie ko³acze stawia.
A chociajby ko³acze ka¿dy dzieñ stawiali,
D³u¿ej by ciê przy sobie ju¿ nie zatrzymali.
Jako siê mocno trzyma chmiel gêsty przy tyce,
Tak i panna siê trzyma przy swoim panice.
Pi¹ta para
Wilczaszku, ozin¹³eœ owieczkê niebogê,
Ona za tob¹ bie¿y, choæ ma w sercu trwogê,
Ale to sobie za ten ko³acz wymawiamy,
¯e j¹ tu przy taneczku do dnia zatrzymamy.
Rad byœ potym, aby siê tañcem zabawia³a,
Ty byœ rad, ona bêdzie coœ inszego chcia³a.
Szosta para
Panno, przegrana twoja, ch³opiêta dowodz¹;
Ko³acz im z sto³u dano i za ³eb on chodz¹.
Lepsza zgoda ni¿ zwada, zgoda wszystko mno¿y,
Niezgoda wszystko kazi i domy ubo¿y.
Panno, miej siê do tañca, ju¿ wiodê oddaj¹,
A muzycy niechaj co rzeœkiego zagraj¹.
[Panny]
Sroczko, z dobr¹œ nowin¹ do nas przylecia³a,
Bodajeœ i u s¹siad tak¿e zakrzecza³a.
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ZALOTNICY
Mopsus
Przyjdzie-li ten czas kiedy, ¿e ja swe zabawy
Bêdê œpiewa³? Czyli ju¿ Bóg tak nie³askawy
Mieæ miê raczy, ¿e nigdy przyjaciel nie siêdzie
Przy mym boku i dom mój wieczn¹ pustk¹ bêdzie?
Mi³oœci nieszczêœliwa, nigdyœ piêknej strza³ki
We mnie nie utk³a! Po co noszê te piszcza³ki?
Po co pieœni? Po co mi stada te igraj¹?
Szczêœliwsze stada, bo w¿dy uciechy swe maj¹!
Ja nie mam, a ju¿ staroœæ nad grzbietem siê krzywa
Zawiesza i co chwila si³ pierwszych ubywa.
Oganiaj cudze proso, twoje ju¿ wypili
Dzicy p³acy; wielki b³¹d, kogo wiek omyli.
Ale w¿dy, pieœni moje, ze mn¹ zostawajcie
Ani miê do samego grobu opuszczajcie.
O pieœni! nigdy na was nie padnie œmieræ g³ucha,
Póki wam cny Sieniawski wierzy swego ucha.
Zachowajmy siê cudzym, gdy swego nie mamy:
Nie dziw, ¿e, starzy, m³ode lata wspominamy.
Wspomniejmy, jakie stroi³ Licydas zaloty,
Jakie Amintas. Mi³oœæ ma swoje k³opoty.
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Licydas do Likory, ta trochê patrzy³a
Krzywooko, lecz dobr¹ gospodyni¹ by³a.
Amintas do Neery, si³a by³o za t¹
Posagu, bo siê babk¹ che³pi³a bogat¹.
I czêsto nowe chusty sprawowa³a na siê,
I w srebrnym na ka¿dy dzieñ chodzywa³a pasie.
Onej trefnie ¿artowaæ, onej w tañcu by³o
Rej wodziæ, onej samej, co ¿ywo, s³u¿y³o.
Ledwie siê o pu³nocy do domu wraca³a,
Bo, jako jedynaczce, matka folgowa³a.
W ten czas by³a pogna³a kozy do chróœciny,
Kozy w chróœcinie, ona u gêstej leszczyny
Leg³a w ch³odzie na trawie i smaczne zasnê³a.
Wilczaszku, ¿eœ tam nie by³, strawka ciê minê³a!
Tam¿e pêdzi³ Amintas na pola przyleg³e,
A gdy do kupy zgania owce swe rozbieg³e,
Trafi³ na œpi¹c¹. Co w nim za myœl w ten czas by³a,
Trudno trafiæ, atoli Ÿle mu nie radzi³a.
Kto pragnie przyjaciela, wstydem go nabywa,
Cnota nad zakazanie nie chce byæ skwapliwa.
Stan¹³ tylko, by wryty, ona twardo spa³a,
A wtym trzoda, pas¹c siê, blisko nadchadza³a.
On do trzody:
Owieczki, lekko nastêpujcie,
Œpi tu piêkna Neera, spania jej nie psujcie!
Œpi tu piêkna Neera: ani siê tryksajcie,
I trawkê cicho szczypcie, i cicho st¹pajcie.
Baranie ty rogaty, abo ciê nie minie
Maczuga, abo capem jutro ciê uczyniê!
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Nazbyteœ siê rozigra³. By to d³ugo trwa³o,
Mnie by siê raczej teraz rozigraæ przysta³o.
Lekko, owieczki moje, lekko nastêpujcie,
Œpi tu piêkna Neera, spania jej nie psujcie!
Œpi tu piêkna Neera: przydŸ, wietrzyku ch³odny,
PrzydŸ, wietrzyku, i czyñ jej sen wdziêczny, ³agodny!
Pozwalam ci i w³osy obwion¹æ na czele,
Pozwalam - ach, niestety¿! - ty i w ucho œmiele
Mo¿esz poszemraæ, mo¿esz i wargê ca³owaæ,
A ja, nieborak, muszê przyjaŸni folgowaæ.
Lekko, owieczki moje, lekko postêpujcie,
Œpi tu piêkna Neera, spania jej nie psujcie!

Buhaj kêdyœ zarycza³. Niebaczny buhaju!
Jeœli mi na z³oœæ czynisz, roœcie w tym tu gaju
Kijañ na ciê; koniecznie weŸmiesz miedzy rogi.
Naryczysz siê ca³y dzieñ, teraz nie czyñ trwogi.
Gdyby w me, wola³bym ja, ¿eby spaæ przesta³a,
Wola³bym, ¿eby ze mn¹ te kwiateczki rwa³a.
Lekko, owieczki moje, lekko postêpujcie,
Œpi tu piêkna Neera, spania jej nie psujcie!

S³oneczko, o s³oneczko! Nie zajrzy nam cienia,
Pohamuj ma³¹ chwilê ostrego promienia,
Uchyl siê za ten ob³ok! Blask œpi¹cemu szkodzi,
Ja bym zas³oni³, ale tkn¹æ mi siê nie godzi.
I ty siê nie przebiegaj, jaszczurko zielona,
Bo ciê prêdko dosiê¿e maczuga toczona.

82

Lekko, owieczki moje, lekko nastêpujcie,
Œpi tu piêkna Neera, spania jej nie psujcie!

Muchy, bezecne muchy! Si³a dodziewacie,
£ajê wam i zajrzê wam; wiêtsz¹ wolnoœæ macie
Ni¿li ja. Na co siê was tak wiele zlecia³o?
Abo wam mi³o k¹saæ bia³e, miêkkie cia³o?
I ciebie tu, komorku, z³a œmieræ posadzi³a!
Uk¹si³eœ, ¿e przez sen wargami ruszy³a.
Lekko, owieczki moje, lekko nastêpujcie,
Œpi tu piêkna Neera, spania jej nie psujcie!
Œnie! Jedni ciê do œmierci czarnej przyrównaj¹,
Drudzy mistrzem przysz³ego ¿ycia nazywaj¹,
Ja wieszczym, ja prorokiem; dziœ mi siê przyœni³a
Neera, ¿e w koœciele ze mn¹ wespó³ by³a.
By³a matka i babka, i s¹siad niema³o,
Po chwale bo¿ej ju¿ siê to w po³udnie dzia³o.
Kap³an sta³ przy o³tarzu, myœmy te¿ tam stali,
Kap³an mówi³, a myœmy jego s³ów s³uchali.
Wi¹za³ stu³¹, wzajemne rozdawa³ pierœcienie.
Bo¿e, niech siê nade mn¹ kona Twe przejrzenie!
Lekko, owieczki moje, lekko nastêpujcie,
Œpi tu piêkna Neera, spania jej nie psujcie!

Na co mi ociec zbioru tak wiele zostawi³?
Na co dom tak budowny i folwark postawi³?
Na co siê ja o dobre mienie pieczo³ujê?
Komu spi¿arnie, komu dostatki gotujê?
Tobie, piêkna Neero, ty to bêdziesz mia³a,
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Ty, jako swego, bêdziesz ze mn¹ za¿ywa³a!
Œnie wdziêczny, zwiastuj to dziœ nadobnej Neerze,
A niechaj omylenia nie uznam w tej mierze.
Tak Amintas. Zaloty zasiê Licydowe,
A by³ to prosty najmit, bywa³y takowe.
W ten czas Likorys krowy w dojniku doi³a,
Licydas sieczkê rzeza³.
Zawszeœ miê ¿ywi³a,
Rêko moja! Kto Bogu dufa a pracuje,
Do ostatniej staroœci nêdze nie uczuje!
Dziœ sieczkê rze¿esz, sieczka nie rzê¿ê siê sama.
Likory, przy tej rêce bêdzie dobrze nama.
Rêko moja, kto Bogu dufa a pracuje,
Do ostatniej staroœci nêdze nie uczuje!

Panem siê nikt nie rodzi, si³a zostawiaj¹
Dzieciom rodzice, si³a dzieci utr¹caj¹.
Praca skarb napewniejszy; kto siê spuœci na nie,
I za ¿ywota ma chleb, i po nim zostanie.
I ty, Likory, u mnie nie bêdziesz ¿ebra³a!
Nie bêdziesz, gdy nie bêdziesz ze mn¹ pró¿nowa³a.
Rêko moja, kto Bogu dufa a pracuje,
Do ostatniej staroœci nêdze nie uczuje!

Widzia³em ciê u tañca i tak mi siê zda³o,
I¿e-æ tamto igrzysko namniej nie przysta³o,
Lubo ciê w piêsy wziêto, lub do gonionego.
Trudno ci¹gn¹æ, kto nie ma umys³u do czego.
Piêkniej ci u roboty, w tyj-eœ przodek mia³a;
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U robotyœ mi naprzód do serca przysta³a.
Rêko moja, kto Bogu dufa a pracuje,
Do ostatniej staroœci nêdze nie uczuje!

Pomnisz, kiedyœmy byli pospo³u na ¿niwie,
Pszenicê w ten czas ¿êto na siedzianej niwie?
Zagon twój by³ wedla mnie; tak ci tam s³u¿y³o
Szczêœcie, ¿e-æ sierpa w rêku ledwie dojrzeæ by³o.
Jeszczeœ nam przyœpiewa³a! Przyznaæ ci siê muszê,
Chc¹c siê tobie przeciwiæ, sili³em siê z dusze
I mówi³em do siebie: Bo¿e, jeœli zdarzysz,
Niech taki zawsze robi wedla mnie towarzysz.
Rêko moja, kto Bogu dufa a pracuje,
Do ostatniej staroœci nêdze nie uczuje.

Widzia³em, pod k¹dziel¹ kiedyœ siadywa³a,
Sama-æ siê do wrzeciona niæ z palca puszcza³a,
Jedwab nie bêdzie taki. U ciebie i spanie
Napozniejsze; u ciebie i narañsze wstanie.
Tobie czeladŸ nakarmiæ, tobie pochêdo¿yæ
Wszystko w domu i wszystko na mieœcu po³o¿yæ.
£awa zawsze chêdoga, pomylê naczynie.
Mówi³em: komu ciê Bóg da, z tob¹ nie zginie.
Rêko moja, kto Bogu dufa a pracuje,
Do ostatniej staroœci nêdze nie uczuje!

Jeœliœ mi przyjacielem, podobno nie zgadnê.
Gdyœ chusty polewa³a onegdy czeladne,
By³y tam te¿ i moje, a i¿ w rêce by³y
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Przyjaznej, przed inszymi jawnie to œwiadczy³y.
Bia³o miê sobie nosisz, noœ miê sobie bia³o,
Równemu z równym zawsze na œwiecie przysta³o.
Chêdogo, choæ ubogo, bodaj siê œwiêci³y
Rêce twe zakasane, bodaj mymi by³y!
Rêko moja, kto Bogu dufa a pracuje,
Do ostatniej staroœci nêdze nie uczuje!

Dworniczko! Ty siê teraz przesypiasz w po³udnie,
Likorys krowy doi. Nie barzo to cudnie
Spaæ we dnie gospodyniej. Jeszcze-æ siê nie da³a
Znaæ czeladka; znaæ, ¿eœ jej ma³o dogl¹da³a.
Teraz masz wiern¹, potym nie wiem, jaka bêdzie:
Jakobyœ sama siad³a, gdzie Likorys œledzie,
I kropla tam nie zginie, i nie zadojone
Cielêta, i mleka s¹ szkopce nape³nione.
Rêko moja, kto Bogu dufa a pracuje,
Do ostatniej staroœci nêdze nie uczuje!

Koso, palec to! Czyli kto zaloty stroi
Abo siê zamyœliwa, a przy kosie stoi,
Prêdzej w palec zawadzi? O moja Likory,
Wiesz ty, jakom cierpliwy i jakom nieskory!
Róbwa ju¿ raczej na siê, s³u¿ba nie na wieki.
Niech ja twej pewien bêdê, ty mojej opieki.
Rêka rêkê umywa, noga wspiera nogi,
Przy wiernym przyjacielu ¿aden nieubogi.
Wiêcej Bóg ma, ni¿ rozda³. Jest nasza u Niego
Cz¹stka te¿; nie opuszcza On cz³eka ¿adnego.
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A kto w zakonie Jego prowadzi swe ¿ycie,
Wszystko siê zdarza, wszystko p³ynie tam obficie.
Dufajmy Mu, a On nam niechaj b³ogos³awi.
I kiedy¿ ten dzieñ bêdzie, gdy nas obu stawi
Przed o³tarzem? Uspokój, proszê, myœli moje,
Wszakeœ i ty cz³owiekiem, uspokój i swoje.

Tak œpiewa³, a ju¿ sieczki wielka kupa by³a
I Likorys namyœlnie u krów siê bawi³a.
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POMARLICA
Pañko, Wonton

Pañko
Co siê dzieje, Wontonie, ¿e ciê nie widamy
W towarzystwie i twoich pieœni nie s³ychamy?
Tylko snadŸ miedzy lasy, miedzy pustyniami
Sam schadzasz. Nie takimi pasterz zabawami
Ma siê paraæ, pilniej mu za trzodami chodziæ.
Myœliwcowi przystoi w lesiech na zwierz godziæ.

Wonton
By³em kiedyœ pasterzem, dziœ temu nazwisku
Muszê daæ pokój, pró¿ne tytu³y bez zysku.

Pañko
Ju¿ siwy w³os we brodzie. Mieniæ obyczaje
Na staroœæ, rzadko siê to któremu udaje.

Wonton
Trudno nie mieniæ, kiedy sam Bóg co odmieni:
Zima bia³a, Bóg tak chce, lato siê zieleni.
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Pañko
Na Boga by na os³a - na Niego wk³adamy,
Co sami dobrowolnie sobie zadzia³amy.
Bóg za szyjê nie ci¹gnie. ¯e kto drogi zmyli,
Bóg nie winien; tam ka¿dy padnie, gdzie siê chyli.

Wonton
Widzia³eœ me obory? Widzia³eœ koszary?
Jakie w nich pustki teraz! Gdy pan Bóg swe dary
Raczy³ dawaæ, pe³no w nich wszystkiego bywa³o,
Dziœ tak pobra³, ¿e sierci byd³a nie zosta³o.

Pañko
S³ychaæ by³o, ¿e u was byd³a odchodzi³y,
Ale kogó¿ te szkody dziœ nie nawiedzi³y?
Pospolity to po¿ar i na wszystkie k¹ty
Rozsypa³ siê, a p³u¿y ju¿ to rok dziesi¹ty.
I u nas tak przerzedzi³. U kogo bywa³o
Sto obory, dziœ ledwie kilkoro zosta³o.
Co ludziom, to te¿ i nam; z ludŸmi i œmieræ mi³a.
Aboœ chcia³, aby ciê kaŸñ boska ochroni³a?

Wonton
Wiêtszy ¿al z wiel¹ cierpieæ. Bodaj mnie samego
Doleg³o! Nie cieszê siê z przypadku cudzego.
Od z³ych s¹siad wszystko z³e; ³acniej z³y wiatr minie.
Z³y cz³owiek rad by wszystkich zgubi³, gdy sam ginie.
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Pañko
Wiem, ¿e dawno narzekasz na przykre s¹siady.
Zazdroœæ to czyni, na to nie masz inszej rady:
Niechaj siê zazdroœæ puka! Bodaj mi zajrzano!
Wolê to, ni¿liby miê po¿a³owaæ miano.

Wonton
Dogryzie i z³y s¹siad. Mnie to barziej psuje,
¯e doma nie miêszkiwam. Kto gospodaruje,
A na czeladŸ siê spuszcza, sam siê dworem bawi,
Równa to, gdy straszyd³a kto na wróble stawi.
Straszyd³a stoj¹, wróble proso wypijaj¹,
Drewniani naszy s³udzy tak nas oganiaj¹.
I ja teraz tê szkodê mojej niebytnoœci
Przyczytam a czeladzi zwyk³ej niedba³oœci.

Pañko
Nie dziw, ¿e Amaryllis zawsze narzeka³a
Ani z jab³oni swoich jab³ek obiera³a.
Ciebie doma nie by³o, ciebie wygl¹da³y
Soœnie wysokie, ciebie i ten chróœcik ma³y.
Ale komu polewka dworska zasmakuje,
Niech siê mu dom przewraca, on tego nie czuje.

Wonton
Bezecny dwór, bodaj siê o nim ani œni³o!
Niechaj siê nim zabawia, komu zgin¹æ mi³o.
Jam raz zgin¹³: tak mucha wiêŸnie w pajêczynie,
Tak sikora na lepie, tak mysz w ³apce ginie.
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Pañko
Kto na swym nie przestawa, a co raz siê kusi
O nierówn¹, zawsze byæ niewolnikiem musi,
Pod czas i swoje straci, i za cieñ u³api.
Powoli prêdzej dojdzie ni¿ ten, co siê kwapi.

Wonton
Pozna rada po szkodzie! Przyjdzie od¿a³owaæ
Wszystkiego, a na lepsz¹ dol¹ siê zachowaæ
I o czym inszym myœliæ. Ju¿ was, proste pieœni,
Bóg ¿egnaj! Bóg was ¿egnaj, satyrowie leœni!
Was, nimfy! Was, pasterze! Ju¿ wiêcej Wontona
Nie ogl¹da dru¿yna w kupê zgromadzona.
Zostañcie tu, ucieszne moje krotofile,
Zostañcie, me zabawy, me spokojne chwile.
Ciebie, piszcza³ko moja, niech ma ten d¹b suchy,
Minê³o to, ¿e przez ciê kraj ten nie by³ g³uchy.
Wszystkie debrze, wszystkie ciê lasy s³ychywa³y,
Do ciebie siê pagórki wszystkie odzywa³y.
O pagórki. Ju¿ po was nie bêdzie rycza³o
Byd³o moje, nie bêdzie traw waszych depta³o.
Darmo, przezorny Purze, lejesz hojne zdroje!
Ju¿ nie bêd¹ pija³y z ciebie wo³y moje.
O wo³y, prac¹ moj¹ pilnie wypasione,
Serce mi siê rozsiada, gdy na was wspomionê!
Kiedyœcie upada³y, kiedyœcie zdycha³y,
A ratunku ¿adnego zio³a nie dawa³y,
Samem nad wami stawa³, samem was podwadza³,
A ¿al mi dobrze z g³owy oczu nie wysadza³.
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Ju¿ siê nie bêdê che³pi³ piêknymi nabia³y,
Wszystkieœcie, moje krowy, wszystkie pozdycha³y!
Wedle was i cieliczki pad³y; i cio³acy,
Wszystkich psi jedli, wszystkich jedli grubi ptacy.
Tak wiêc wicher obali w boru soœnie ca³e,
¯e i chrósty, i drzewka nie zostan¹ ma³e.
Wilcy, coœcie obory moje wojowali,
Coœcie miê w polach, coœcie miê w lesiech kradali!
Przymierze ze mn¹ macie: ani tajne do³y,
Ani wam bêd¹ broniæ przystêpu oko³y,
Beœpiecznie nadbiegajcie. Ma³a tu nadzieja,
Pustki i nachytrszego omyl¹ z³odzieja.
O psi, o dufna moja, o stra¿y stateczna!
Le¿cie i spicie, ¿adna trwoga niebeœpieczna
Nie wzbudzi was. Ju¿ nie masz czuæ oko³o czego
I zamku nie strzegaj¹ hajducy pustego.
Rosa dziœ rano pad³a, trawy otrzeŸwia³y,
A mnie siê ³zami oczy tylko nie zala³y.
Z ros¹ pasza nalepsza. Lecz trudno w tej mierze
Poradziæ, kiedy sam Bóg rêk¹ sw¹ co bierze.
Le¿¹ ³¹ki zielone, okiem nieprzejrzane,
Stoj¹ stogi sian wonnych, w pogody sprz¹tane.
Có¿ po tym, kiedy nie masz, kto by za¿y³ tego,
Nie masz cieliczek moich, nie masz stadka mego!
Nalepiej w œwiat z oczyma. Potrzeba daæ pole
¯alowi: mniej to boli, co w oczy nie kole.
Zostajcie, piêkne ³¹ki, ju¿ wiêcej na wasze
Pasterz Wonton byde³ swych nie po¿eniê pasze.
Wonton nie pasterz, ju¿ was kos¹ sw¹ nie zatnie!
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¯egnam was i ju¿ was tu zostawiam ostatnie.
I ty, Pañku, b¹dŸ ³askaw, a jeœliœ co chêci
Mojej zazna³, niech bêdê u ciebie w pamiêci.

Pañko
Tak-¿eœ o Bogu zw¹tpi³? Tak-¿e rêka Jego
Jest œcis³a, ¿e, co weŸmie, nie ma wróciæ z czego?
Co od Boga, potrzeba za wdziêczne przyjmowaæ,
Lub on daje, lub bierze, za wszystko dziêkowaæ.
Tym prawem œwiat ten stan¹³: szkody z korzyœciami
Mieszaj¹ siê. Dziœ s³oñce, jutro siê chmurami
Niebo czerni; godzina jedna - nie jednaka.
Mo¿e byæ z pana ¿ebrak, mo¿e pan z ¿ebraka.
A kiedy kto upadnie, wiêc siê ju¿ nie dŸwigaæ?
I opuœciwszy rêce, nieszczêœciu podlegaæ?
Pobij¹ zbo¿a grady, przedsiê oracz w pole
Z p³ugiem idzie, nie pomni¹c o pró¿nej stodole.
A Pan Bóg zaœ tak hojnie, jako Pan, zaradza,
¯e siê i grad, i wszystek g³odny rok nagradza.
Pomnisz, kiedy nam sady zima posuszy³a?
One sady rozkoszne! Niecierpliwa by³a
Moja Oleñka, swoje wyr¹baæ kaza³a,
Jakoby do palenia inszych drew nie mia³a.
Kêdy nie wyr¹bano, znowu siê z korzenia
Puszcza³y; jam siê musia³ udaæ do szczepienia.
I teraz z ³aski bo¿ej mam tak piêkne sady,
¯e miê nimi nie przejdzie nikt miedzy s¹siady.
Widzia³em, kêdy domy drzewiane zgorza³y,
Tam potym kamienice murowane sta³y.
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Czasem Pan Bóg nawiedzi abo za karanie,
Abo chc¹c wzbudziæ wiêtsze do czego staranie.
Kiedy cz³owiek zdrów, insze równiejsze s¹ szkody,
Gdy drzewo ca³e, bêd¹ na nim i jagody.
I ty siê nie opuszczaj: Bóg bierze, Bóg daje.
Trzeba siê staraæ o siê, póki cz³eka staje.
Po Bogu jest nadzieja w dobrym przyjacielu.
Za twoim zachowaniem najdziesz takich wielu,
Co ciê zapomo¿emy. Ode mnie jednego
Przyjmi parê czabanek, od kogo drugiego
Bêdzie wiêcej. Tylko tu przemiêszkiwaj z nami,
A wieku darmo nie traw miedzy pustyniami.
A teraz tu przenocuj ze mn¹, ju¿ te¿ siada
S³oneczko i na trawy ch³odna rosa pada.
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CZARY
¯ona
Ju¿ to trzecia noc, jako doma nie masz mego,
Jako¿ siê ja domyœlaæ nie mam czego z³ego?
Trudno dobrze rozumieæ; nie wiem, czym siê bawi.
Mocny ¿o³¹dek, który ¿al takowy zstrawi.
Przynieœ, Testyli, przynieœ rzeczy zgotowane,
Niech przynamniej ucieszê tym serce stroskane.
Jeœli chcia³ z domu biegaæ, nie ¿eniæ siê by³o!
Ja siê gryzê i jemu bêdzie te¿ niemi³o.
I ta siê nie ucieszy, która mi go psuje.
Kto komu szkodzi, niech siê na szkodê gotuje.
Œwiadczê tob¹, ksiê¿ycu, ¿e miê ¿al przywodzi
Do tego: z³y postêpek z³ym siê oddaæ godzi.
Nie ma do mnie przyczyny. Wzi¹³ miê w dobrym domu,
Wzi¹³ miê z dobr¹ pomoc¹, nie ma ze mnie sromu,
Ma ze mnie gospodyni¹, ma ze mnie i ¿onê,
Ma i s³ugê, a przedsiê chêci me wzgardzone.
Przysiêgo, mœci siê nad nim! Kto Boga nie widzi
Nad sob¹, nie dziw, ¿e siê przyjacielem brzydzi.
Kto Boga nie zna, kto o sumnienie nie stoi,
Niechaj siê z piek³a kogoœ surowszego boi.
95

Wiem, ¿e to grzech jest wielki, wiem, ¿e wszelkie czary
Szkodliwe, ale ¿al mój nie ma ¿adnej miary.
Niech ju¿ idzie. Testyli, ju¿eœ siê wróci³a?
Potrzeba, abyœ, co ja rozka¿ê, czyni³a.
Syp to proso na rynkê i nad wêglem trzymaj,
W drugiej rêce miej wachlarz i ogieñ poddymaj,
A przymawiaj: „Jako siê proso w rynce puka,
Niechaj tak mojej paniej m¹¿ jej w³asny szuka”.
PrzywiedŸcie mi do domu mê¿a, mo¿ne czary,
PrzywiedŸcie, bowiem ¿al mój nie ma ¿adnej miary!
Dafnis mi serce pali, ja na jego g³owê
Palê to ususzone liœcie jesionowe.
Jako liœcie sp³onê³o, ani zostawi³o
Popio³u, bodaj siê w nim serce tak pali³o!
PrzywiedŸcie mi do domu mê¿a, mo¿ne czary,
PrzywiedŸcie, bowiem ¿al mój nie ma ¿adnej miary!
Wosk ten na ogniu topiê. Jako siê wosk topi,
Jako ziemia miêknieje, kiedy j¹ deszcz skropi,
Tak on niechaj siê poci, tak niechaj topnieje,
A z cnotliwej ma³¿onki niechaj siê nie œmieje.
PrzywiedŸcie mi do domu mê¿a, mo¿ne czary,
PrzywiedŸcie, bowiem ¿al mój nie ma ¿adnej miary!
Krêcê wrzeciono. Jako wrzeciono siê krêci,
Bodaj go tak krêci³y moje szczere chêci,
Bodaj pokoju nie mia³, a¿ siê do mnie stawi,
Niech go to we œnie trapi, niech trapi na jawi!
PrzywiedŸcie mi do domu mê¿a, mo¿ne czary,
PrzywiedŸcie, bowiem ¿al mój nie ma ¿adnej miary!
Tê podwijkê trojakim wêz³em zawiêzujê,
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Zawiêzujê i warkocz. Niechaj on tak czuje
Myœli swe powi¹zane; ani ich odplotê,
A¿ siê pokaje i z³¹ porzuci robotê.
PrzywiedŸcie mi do domu mê¿a, mo¿ne czary,
PrzywiedŸcie, bowiem ¿al mój nie ma ¿adnej miary!
W tym garncu jest niedoperz ¿ywy zalepiony,
Wstaw go na ogieñ. Jako siê on z ka¿dej strony
W garncu piecze, tak siê niech piecze serce jego;
Bym mog³a, przyda³abym ognia piekielnego.
PrzywiedŸcie mi do domu mê¿a, mo¿ne czary,
PrzywiedŸcie, bowiem ¿al mój nie ma ¿adnej miary!
Te zio³a, tymi zio³y wiedm¹ siê zstawa³a
I oknem na o¿ogu precz wylatywa³a
S¹siada moja Baucys. Pal te wszytkie zio³a:
Jeœli jednemu wytrwa, wszystkim nie wydo³a.
PrzywiedŸcie mi do domu mê¿a, mo¿ne czary,
PrzywiedŸcie, bowiem ¿al mój nie ma ¿adnej miary!
Mam facelit od niego. Jeszczem pann¹ by³a,
Tañcowa³ ze mn¹, g³owa mu siê zapoci³a;
Otarszy rzuci³ na miê, zosta³ tak nie prany;
Uczyniê mu, ¿e z niego pociek¹ pijany.
PrzywiedŸcie mi do domu mê¿a, mo¿ne czary,
PrzywiedŸcie, bowiem ¿al mój nie ma ¿adnej miary!
Warz kaszê na podo³ku. Dobra siê rzecz zsta³a,
Bez ognia na podo³ku kasza nam wezwrza³a.
Biegaæ mu...
Czy siê mylê? Psi oko³o p³ota
Szczekaj¹ i ktoœ bije jakoby we wrota.
Folguj z t¹ kasz¹, folguj, psi szczekaæ przestali,
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On jest, koniecznie on jest, wêchem go poznali.
Bêdzie lepszy karany. Witaæ siê go godzi,
Ale mu kês wytrwajmy, a¿e siê och³odzi.
Zbiega³ siê, dobrze tak nañ, kto nie chce po woli
Czyniæ, co nañ przystoi, musi po niewoli.
Jeszcze ognia nie zgaszaj. Jeszcze, mo¿ne czary,
Pomó¿cie mi, niech mój ¿al nie bêdzie bez kary!
Pal te ¿y³y, a mów tak: „Kurczycie siê, ¿y³y,
Bodaj siê tej ³otryni cz³onki tak kurczy³y,
Jako siê ta nieboga w sercu swym skurczy³a,
Której ona w³asnego mê¿a omami³a”.
Pomó¿cie mi krzywdy mej mœciæ siê, mo¿ne czary,
Pomó¿cie, niechaj mój ¿al nie bêdzie bez kary!
Wlecz tê szmatê przez drogê, a mów: „Niech heclicy
Tak zdrajczyn¹ paniej mej w³ócz¹ po ulicy,
Niech w jej piersiach ogniste kleszcze utapiaj¹,
Niech jej plugawe miêso sobakom miotaj¹”.
Pomó¿cie mi krzywdy mej mœciæ siê, mo¿ne czary,
Pomó¿cie, niechaj mój ¿al nie bêdzie bez kary!
Sowo! Ty hukasz w lesie, a hukasz daremnie,
A co ³otryni robi, ma to byæ tajemnie?
Niechaj tak za ni¹ wszyscy g³osem twym hukaj¹,
Niechaj j¹ wszetecznic¹ wszyscy nazywaj¹.
Pomó¿cie mi krzywdy mej mœciæ siê, mo¿ne czary,
Pomó¿cie, niechaj mój ¿al nie bêdzie bez kary!
Spluñ trzykroæ, a przeklinaj: „Jako œlina pada
Na ziemiê, niech na jej twarz krosta tak wysiada,
Niech j¹ wrzody oblega, niech z siebie robaki
Zbiera, a w gnojach lega z lichymi ¿ebraki”.
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Zadzwoni³o mi w uchu. Dosyæ, mo¿ne czary,
Zdrajczyna pewnie moja nie bêdzie bez kary!
Pód¿my, goœcie witajmy! Pilno mu znaæ by³o,
O jednym bocie przybieg³. Acz mi nañ niemi³o,
Ale mi go ¿al przedsiê. Gdy mi siê tu zstawi³,
Radam mu z serca, choæ mi barzo go zakrwawi³.

99

SIELANKA SZESNASTA

ORFEUS
Menalkas i Licydas
Menalkas
Nie zaw¿dy, o Licyda, nie zaw¿dy do ga³ek!
Pod czas te¿ nie zawadzi spróbowaæ piszcza³ek.
Piszcza³ka pasterzowi zawsze przyzwoita,
Ale kto siê za m³odu leda czego chwyta,
I na staroœæ nie bywa, jedno leda jakim:
I my siê tego strze¿my sposobem wszelakim.
Ociec mój tak powiada³: „Od ga³ek do birek,
Od bierek do pisanych; a z ma³ych kostyrek
Potym siê wychowaj¹ wielcy kostyrowie:
Tarnek siê z m³odu ostrzy, dawne jest przys³owie”.
Licydas
Wiesz ty, Menalka, ¿e ciê jak brata mi³ujê,
Wszak¿e wiedz, ¿e ciê o to nie jeden strofuje:
I wczora mi siê o ciê za w³osy dosta³o.
Tu pod lip¹ kilka nas pospo³u siedzia³o,
A tyœ gra³ na fujarze, ¿e ciê s³ychaæ by³o,
Wtym byd³o siê ku tobie jakoœ obróci³o.
Rzecze jeden: „Nowy siê Orfeus narodzi³,
Bêdzie za sob¹ byd³o i niemy zwierz wodzi³.
Patrzcie, jako te krowy nadstawiaj¹ ucha,
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Koniecznie tej fujary ka¿da pilno s³ucha”.
Wszyscy siê uœmiechnêli, a mnie gniew rozpali³.
Odpowiem: ,,Nazbyteœ tê muzykê przechwali³.
A wiem ja, ¿e Menalka przed tob¹ nie zjada,
Ba, i tu miedzy nami niewiele posiada”.
„Tym gorzej - rzecze drugi - dobrze by siê zgadzaæ,
A na te siê wysokie dumy nie przesadzaæ.
Onegda, gdyœmy grali krêgle przy ostrowie,
Min¹³ nas, jakoby rzek³: &laquo;Wszyscyœcie b³aznowie&raquo;.
Ale mu te rozumki kiedyœ pomieszamy,
A, ma-li twarde w³osy w g³owie, wymacamy”.
„W¿dy go biæ nie bêdziecie: musi sam byæ przy tym,
Kto chce biæ, a kto bije, bywa te¿ ubitym”.
Porw¹ siê zatym do mnie i jeszcze czupryna
Czuje moja, jako miê æci³a ta dru¿yna.
Menalkas
Wiem ja to, ¿e niewiele mam u nich przyjaŸni,
Ale i pies nie k¹sa, gdy go kto nie dra¿ni.
I ty siê o miê nie swarz: niechaj oni swymi
Obyczajmi siê rz¹dz¹, ja bêdê moimi.
Kres uka¿e, kto dobr¹ drog¹ bieg prowadzi:
Kto sobie Ÿle poœciele z razu, sam siê zdradzi.
Przeciwiæ siê ka¿demu, nie zsta³oby cz³eka.
Kto nie³askaw, lepiej go omin¹æ z daleka.
A ty sobie bierz przyk³ad, jako siê Ÿle braciæ
Ze z³ymi, gdyœ to musia³ w³osami zap³aciæ.
Zawsze musi szkodowaæ, kto siê ze z³ym sprzê¿e;
Lepiej wniœæ miedzy wilki, lepiej miedzy wê¿e.
I lub siê oni z mego grania poœmiewali,
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Bodaj miê raczej grubi os³owie s³uchali,
Ni¿by siê mia³ ocieraæ mój g³os o ich uszy,
Rychlej siê twarda ska³a, rychlej kamieñ ruszy
Ni¿li serce zawisne, bo te wszystkie z³oœci
Przeciwko spokojnemu pochodz¹ z zazdroœci.
Mniemasz, ¿e w staroœwieckich piosneczkach bajano,
Kiedy o Orfeowej muzyce œpiewano,
¯e lasy, ¿e zwierz dziki szed³ za jego graniem?
Nic to zgo³a inszego nie by³o, mym zdaniem,
Jedno, ¿e by³ w kraju swym œpiewak umiejêtny,
A ten gmin pospolity mia³ sobie niechêtny,
I nie chc¹c miedzy ludŸmi mieszkaæ przeciwnymi,
Wola³ wiek trawiæ miedzy puszczami g³uchymi.
Cnota siê nie utai. Niech, w jakie chce, cienie
Tuli siê, przedsiê jasno œwiec¹ jej promienie.
Wywrze cz³eka potrzeba, a co w k¹cie siedzia³,
Poda go s³awie i œwiat bêdzie o mm wiedzia³.
Ani siê tam zdarzy³o w k¹cie Orfeowi
D³ugo ukryæ, bo i¿ by³ przyszed³ Chironowi
Do znajomoœci, który tak¿e przemieszkiwa³
W pustych lesiech, a z bogi mowy czêste miewa³,
I rad jego przemo¿ni królowie s³uchali,
I syny swe pod jego æwiczenie dawali.
W ten czas Jazon do Kolchów m³ódŸ greck¹ prowadzi³,
Temu Chiron przy inszych namowach to radzi³,
Aby Orfea z sob¹ wzi¹³ do towarzystwa.
„,Z rozumem (prawi), synu, dokazuj rycerstwa.
Z rozumem mocna w³adza. To jest wojska zdrowie
Najwiêtsze, gdy ma hetman radê dobr¹ w g³owie.
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Ale i¿ Bóg nie wszystko jednemu otwiera,
Jako pczo³a z ró¿nych zió³ s³odkie miody zbiera,
Tak wodzowi potrzeba i dowcipem w³adaæ
Swym w³asnym, i mieæ przy tym kogo siê dok³adaæ.
Na co ja tobie podam cz³eka wybornego
I zgo³a-æ radzê, abyœ nie jeŸdzi³ bez niego.
Lubo w pa³acach królów bogatych nie ¿yje,
Lubo siê w gêstych lesiech i pustyniach kryje,
Ty go przedsiê wyszukaj i g³adkimi s³owy
Ub³agaj, aby z tob¹ by³ w drogê gotowy”.
Us³ucha³ Jazon starca i wprzód ko³o tego
Pilno chodzi³, aby by³ Orfeus u niego.
Jako¿ siê nie omyli³ na jego dzielnoœci,
Bo przezeñ wszystkie w wojsku spokoi³ trudnoœci,
Przezeñ rzeczy dopina³, przezeñ z³e niezgody
Ucisza³ i wszelakie zwyciê¿a³ przygody.
Orfeus morskie burze i wodny szturm srogi,
Orfeus umia³ b³agaæ rozgniewane bogi
I kiedy we z³ym razie do wiose³ siê mia³a
M³ódŸ ochotna, z muzyki jego pochop bra³a.
Raz w raz, okiem nie dojrzeæ, w wodê uderzaj¹,
Piany siê krêc¹, krople pod niebo pryskaj¹,
Okrêt leci podobny bystrym orlim piórom.
A kiedy nadp³ywali ku Tysyskim Górom,
Gdzie koœció³ staro¿ytny Artemidy le¿y,
¯aden tamtêdy ¿eglarz ca³o nie przebie¿y,
Jeœli pierwej boginiej darem nie ub³aga:
Ka¿dego tam zakrêci nieprzebyta flaga.
A Orfeus nie z³otem, nie drogimi dary
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Zmiêkczy³ jej serce, ale dŸwiêkiem swej cytary,
¯e nie tylko gniewy swe morze po³o¿y³o,
Ale i ryb rozlicznych stada widaæ by³o,
Które siê przy okrêcie wko³o zgromadza³y,
Jakoby wdziêcznych jego pieœni s³uchaæ mia³y.
Tak siê wiêc za pasterzem w pole trzoda sypie,
Kiedy gra na piszcza³ce lub na gêœlach skrzypie.
Potym za jego rad¹ wysep nawiedzili
Elektry Atalanckiej i w obrzêdach byli
Usty nie pomienionych; on im te¿ objawi³
Matkê wszech bogów i jej cny obraz postawi³
W nabo¿nym kraju midskim, i obchody strojne
Wymyœli³, i rycerskiej m³odzi tañce zbrojne,
Za co ona wszystkiemu wojsku chêtna by³a
I sw¹ ³askaw¹ rêk¹ bieg ich prowadzi³a.
I ty, Apollo, rymem jego uwielbiony,
Dodawa³eœ im w ka¿dej potrzebie obrony.
Strach wspomnieæ: gdzie siê Ska³y Cyjañskie rozwodz¹,
A znowu w ocemgnieniu ku sobie przychodz¹,
I ptak lotem nie umknie, takim uderzaj¹
W siê zapêdem i na proch wszystko pokrusz¹j¹.
Lecz gdy swoj¹ cytar¹ Orfeus ³agodzi³,
Bezpiecznie r¹czy okrêt tamtêdy przechodzi³,
Bo góry rozst¹piono jako wryte sta³y
I jego z³otostronnej muzyki s³ucha³y.
Ale ani ¿elazne Wulkanowe domy,
Ani ognistej Etny trzaskaj¹ce gromy,
Ani tak straszna Cyrce, która przyrodzenia
Cz³owiecze w nieme twarzy czarami odmienia
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I chowa na ³añcuchach twardych przykowane
Raz w wieprze, raz w niedŸwiedzie mê¿e przedzia³ane,
Ani Scylla, co ca³o po³yka okrêty,
Ani Charybdys, w której wr¹ bystre zakrêty,
Nie jest tak pracowitym ¿eglarzom szkodliwa,
Jako port piêknych Syren i ludzkoœæ zdradliwa.
Uczona Muzo, coœ to za córy sp³odzi³a?
Bodajeœ by³a raczej nigdy nie za¿y³a
Darów wdziêcznej Wenery! Z ojca serce maj¹
Niestateczne, a z ciebie, ¿e piêknie œpiewaj¹.
Szkodliwsza taka zdrada, która jadowity
Umys³ pod jedwabnymi stówki ma zakryty.
Przeto¿ siê ony zawsze nad brzegiem wieszaj¹,
Pod czas w lekkiego ptaka pióra odmieniaj¹.
A kiedy kto nadp³ywa, ³agodnym œpiewaniem
Wabi¹ ku sobie i s³ów cudnych namawianiem:
„Do nas, do nas, cny goœciu, tu stañ w porcie wolnym!”
A kto siê raz dostanie ich rêkom swowolnym,
W takie pêta, w takie siê sid³a nêdznik wprawi,
¯e siê wiecznymi czasy stamt¹d nie wybawi.
Pomi¹³ o tym Orfeus i naprzód mod³ami
Wiatry b³aga³, ¿e okrêt bie¿a³ pod ¿aglami.
Przy tym wszystkie misterstwa, wszystkie swej nauki
I graniem, i œpiewaniem wyprawowa³ sztuki.
S³ucha³ Jazon, m³ódŸ insza woko³o s³ucha³a,
A cytara Syreny wszystkie zag³usza³a.
Na koniec same z brzegów ucha nadstawia³y,
A d³ugo za okrêtem bie¿¹cym patrza³y,
A ten pró³ szumne wody, wiatr go z ty³u goni³.
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Jeden siê z towarzystwa tylko nie uchroni³,
Battus nie barzo m¹dry; uwiod³y go oczy
Do bia³ej p³ci, z okrêtu nieborak wyskoczy,
Puœci siê wp³aw, a ony d³onie wyci¹gaj¹
Ku niemu i: „Sam do nas! sam do nas!” - wo³aj¹.
I przyszed³by by³ nêdznik w rêce ich z³oœliwe,
Ale go stamt¹d wiatry odbi³y ¿yczliwe,
¯e rad nierad wyp³yn¹³ na lilibsk¹ ziemiê
I tam do œmierci mieszka³, tam zostawi³ plemiê.
A ciebie jako wspomnieæ, Medea niebogo?
Ach, niestety¿, nazbyteœ post¹pi³a srogo!
Ojczyznêœ - ach, niestety¿! - i ojca zdradzi³a.
Aczeœ wszystkiej Grecyjej dobrze pos³u¿y³a,
Pochwaliæ ciê nie mogê. Kto boskiej bojaŸni
Zapomni, tego wieczne przeœladuj¹ kaŸni.
I tyœ niewiele wziê³a z spraw swoich radoœci,
Raczej okrutne trwogi i ciê¿kie ¿a³oœci.
Jeœli-æ kiedy weso³o s³oñce zaœwieci³o,
Pewnie ciê najweselsze w ten czas nawiedzi³o,
Kiedy ciê nie ju¿ goœcia, ju¿ oblubienicê
Dowiod³y Orfeowe rymy do ³o¿nice.
Taniec egejskie nimfy, taniec prowadzi³y,
Aliskie i meliskie do nich siê ³¹czy³y.
Nied³ugo siê ucieszy, kto ma gniewne bogi.
Dla ciebie, cna królewno, znowu wicher srogi
Uderzy³; ju¿ Grecyja przed oczami by³a,
Znowu burza w obcy kraj okrêt zapêdzi³a
I wpar³a na libijskie nieprzebyte brody,
Gdzie siê zmieszane z piaskiem krêc¹ mêtne wody.
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A nawy abo w wirach ton¹ ponurzone,
Abo w piaszczystym mule wi¹zn¹ pogr¹¿one.
Jakiego trudu, jakiej trwogi tam nie by³o?
A¿ im do ostatniego g³odu przychodzi³o.
Przychodzi³o i do ostatniego zw¹tpienia,
¯e wszyscy pewni byli jawnego zginienia.
Sam tylko Orfeus by³ serca jednakiego,
Bo dufa³ mocnie bogom, a oni te¿ jego
Nie ubli¿ali ³ask¹ swoj¹ statecznoœci.
A gdy ju¿ zamierzony kres wszystkich trudnoœci
Nadchodzi³, on to naprzód poda³ Jazonowi:
„Potrzeba (prawi) pok³on oddaæ Trytonowi.
W jego pañstwie jesteœmy, on morzem kieruje,
Ten tylko rad pomaga, kto wdziêk jaki czuje”.
Natychmiast chêtny Jazon kosztownej roboty
Odda³ mu na ofiarê trzynóg szczeroz³oty.
A Tryton siê ukaza³ jawnie nad wodami
I okrêt z piasków zepchn¹³ w³asnymi rêkami,
I wodzem by³, i drog¹ beœpieczn¹ prowadzi³,
A¿ ich na po¿¹dany brzeg grecki wysadzi³.
Có¿ ja czyniê? Nie o tym zaczê³a siê mowa
Ani tej nocie s³u¿y chwa³a Orfeowa,
Ale ten ma obyczaj piszcza³ka ze trzciny:
To œpiewa, co przynios¹ do jêzyka œliny.
Licydas
Co czêsto jest na myœli, to¿ i w uœciech bywa:
Z pe³nego (mówi¹) serca i do warg up³ywa.
Znaæ, ¿e ty Orfeusa czêœciej miewasz w g³owie,
Ni¿li, czemu siê z sob¹ tryksaj¹ koz³owie.
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Ale my dawnych wieków ludzie pochwalajmy,
Wszak¿e na teraŸniejszych czasiech przestawajmy.
Dobre s¹ m¹dre pieœni, dobre i staranie
O czym inszym, i ludzkie nie z³e zachowanie.
Zajmijmy byd³o, aby szkody nie czyni³o,
Barzo siê ku Stachowej niwie przybli¿y³o.
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PASTUSZY
Soboñ, Symich.

Soboñ
Symichu, co urzêdnik wczora mówi³ z wami?
Symich
Mówi³, ¿e siê pustosz¹ lasy koszarami,
I to, ¿e ich na przez rok czyniæ nie pozwoli.
Soboñ
Podobno, kto mu tego dobrze nie przysoli.
Tak-ci dziœ, urzêdnicy w rzeczy przestrzegaj¹
Dobra pañskiego, a w miech sobie nabijaj¹.
Wszystko na wydzieranie (bodaj panoszeli!),
Ju¿ ubósztwu i ³¹ki, i pola odjêli.
Teraz broni¹ do lasów. Si³a drzewa padnie
Na ka¿dy rok, si³a go leda kto ukradnie,
R¹bi¹ ze pnia, nie tylko powalone bior¹,
A przedsiê darów bo¿ych nigdy nie przebior¹.
Las przedsiê lasem, a snad¿ lepiej to i panu
Co rok po dziesi¹temu wytykaæ baranu.
Ale siê nie frasujmy! Gêbê diab³u temu
Przyjdzie czym zatkaæ, a paœæ przedsiê po staremu.
We³na siê na to przêd¹ i czym l¿ejszym mo¿e
Odprawiæ, niech siê ten wilk t¹ dracz¹ wspomo¿e.
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Symich
Dawno tak baba rzek³a: ,,Co dalej, to gorzej”.
Dziœ szczyptami odprawisz, jutro nasyp sporzej.
Naciê¿yj nogê wstawiæ. I te dziesiêciny
Naprzód nasta³y barzo z niewielkiej przyczyny.
Przedtym nic nie dawano, darmoœmy pasali,
Bryndzê tylko albo ser na pocztê naszali.
Potym barana, aliæ tego zawsze chciano:
Na koniec dziesi¹tego co rok wytykano.
Teraz na nowe, co siê da urzêdnikowi,
Wci¹gnie siê to w obyczaj, bo skoro siê dowi
Pan tego, bêdzie kaza³ sobie za swe p³aciæ.
I tak musiemy na tym dwojako utraciæ,
Bo i urzêdnik bêdzie maca³ swojej dziury.
Na ostatek nas bêd¹ drzeæ tylko nie z skury.
Soboñ
Symichu, nie trzeba braæ ostro przed siê rzeczy.
Poruczmy Bogu, On to niechaj ma na pieczy.
On daje i dla wilka, i dla cz³eka z³ego,
On daje i dla pana. A wiêc by wszystkiego
Odbie¿eæ, ¿e siê trocha na stronê uroni?
Œwiêta to we³na, co siê ni¹ baran ochroni.
Bóg nam da; za wyderc¹ zawsze nêdza chodzi,
Wydziera, a nic nie ma. Bóg wszystko nagrodzi.
Jeszcze te¿ ¿on nie mawa. Niechaj siê ojcowie
Naszy frasuj¹, ich to przynale¿y g³owie,
A my co weso³ego sobie zaœpiewajmy,
Ale co weso³ego, pokój troskom dajmy.
Widzisz, jako po zimie wiosna nastêpuje?
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I to ust¹piæ musi; co nas dziœ frasuje.
Zaczni abo ja zacznê, pójdziem na przemiany;
I wieniec piêkniejszy jest, kiedy przeplitany.
Symich
Zaczynaj ty, ja z tob¹ w równi¹ siê nie liczê.
Tyœ mistrzem na to, ja siê dopiero kês æwiczê,
Wszak¿e nie wydam. Co kto umie, z tym siê stawi;
Przy s³owiku i sroka piosnkami siê bawi.
Soboñ
Skowroneczku! Ju¿ œniegi na polach nie le¿¹,
Ju¿ do morza rzekami pienistymi bie¿¹.
A tyœ rad i ku niebu wzgórê polatujesz,
I gar³eczkiem krzykliwym wdziêcznie przepierujesz.
Bo skoro wiosna role rozleg³e ogrzeje,
Skoro ³¹ki kwiatkami piêknymi odzieje,
Wynikn¹ i robaczki z ziemie rozmaite;
A ty potrawki bêdziesz mia³ z nich znamienite.
Symich
Jaskó³eczko, ju¿eœ siê na œwiat ukaza³a?
Ju¿eœ o¿y³a? Ju¿eœ z wody wylecia³a?
Za tob¹ dni weso³e i wietrzyk powiewa,
Za tob¹ i s³oneczko cieplejsze dogrzewa.
Narodzi ono tobie muszek niezliczonych,
Ty ich bêdziesz ³apa³a po polach przestronych,
Bêdziesz ³apa³a i do gniazdeczka nosi³a,
Boœ je sobie pod nasz¹ strzech¹ ulepi³a.
Soboñ
S³owiku, mój s³owiku, co w tym krzu ró¿anym
Od pu³nocy miê budzisz swoim g³osem ranym!
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I ty nie z serca œpiewasz, i ciebie coœ boli:
I ja œpiewam, a rym mój idzie po niewoli.
Symich
Garlico, ma garlico! I ciebie coœ wiêzi,
¯e tu siadasz osobno na suchej ga³êzi.
Siadasz osobno, a¿ ciê chytry lep u³owi:
I mnie, nêdznicê, pêdzi do grobu stan wdowi.
Soboñ
KoŸlêta mi w kapuœcie poczyni³y szkody,
Szpacy mi pozjadali na trzeœniach jagody,
Wróble proso wypili; tê mam korzyœæ z tego,
¯e za Fillid¹ biegam, a nie dojrzê swego.
Symich
Cieliczka mi do sadu przez p³ot przeskakuje
I kwiateczki mi depce, i szczepie mi psuje.
Cieliczko, nie przeskakuj! I ty Dafnisowi
Daj pokój, krasna Dyrce, cudzemu mê¿owi.
Soboñ
Wypatrzy³em grzywacze, gdzie gniazdo nosi³y,
I ju¿ dzieci, jak mniemam, w po³y dokarmi³y.
Pójdê, je zbiorê i dam komuœ na œniadanie,
Nie powiem komu, bo mi idzie o wydanie.
Symich
U³api³em wiewiórkê wczora na leszczynie,
Niech ka¿dy wie, ¿e j¹ dam nadobnej Halinie.
Komu co Bóg obieca³, zazdroœæ nie ukradnie,
A czego nie obieca³, i z garœci wypadnie.
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Soboñ
Kiedy po górach chodzisz, nie chodŸ, Filli, bosa,
Kiedy po ³¹kach, zdrowa nó¿kom rana rosa.
W trzewiczku do taneczka, a ja-æ go wiêc kupie,
A ty mnie... lecz podobno moje chêci g³upie.
Symich
Sierszeñ w po³udnie k¹sa, przed wieczorem mszyca,
Mucha ca³y dzieñ, w nocy przykra komorzyca,
U wody siê bój wê¿a, jaszczurki przy krzaku,
Mnie przy chróœcie. Co mówisz, szalony prostaku?
Soboñ
Zufa³a Erifila mijaj¹c miê wczora
Cisnê³a na miê jab³kiem, sk¹d mi g³owa chora.
Têsknica na miê bije, szum przelata uszy,
Spaæ nie mogê, lice mi blednie, a md³o duszy.
Symich
I mnie w tañcu Testylis przydepta³a nogê,
Od tego czasu wszystek jakoby niemogê.
Jeœli mi to na poœmiech tylko udzia³a³a,
Bodaj krzemienie gryz³a, w pokrzywach sypia³a.
Soboñ
Kupido, co ogniste rzucasz w serca strza³ki!
Przed laty nimfy rady s³ucha³y piszcza³ki.
Dziœ pytaj¹, co kto ma. SnadŸ i Wenus daje
Zwaæ siê z³ot¹. Prze Boga, z³e to obyczaje!
Symich
Faunie! I tyœ swych czasów siada³ miedzy bogi,
I tobie oplatano wonnym kwieciem rogi.
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Pieœniami brzmia³y gaje, brzmia³y gêste lasy,
Weso³e by³y wieki, by³y wdziêczne czasy.
Soboñ
Same owce po górach wolno siê pasa³y,
Ani zbójcê, ani siê wilków obawa³y;
Dziœ siê wszyscy za zyskiem bezecnym udali,
A Tatarzyn kilkakroæ co rok sio³a pali.
Symich
Buhaju, mój buhaju! Nie tak siê niedŸwiedzi
Obawaj, jako gdy nas zdradliwi s¹siedzi
Podsiadaj¹. Przedtym nos na wszystek œwiat znano,
Acz i teraz nad Wo³h¹ przed nami zadr¿ano.
Soboñ
•le dziœ i bratu wierzyæ. Pod rêkê stryjowê,
Odje¿d¿aj¹c w goœcinê, wszystko me domowe
Odda³em gospodarstwo, on miê wygna³ z niego:
SnadŸ to siê panom trafia wieku dzisiejszego.
Symich
Pasterzu, z³e psy chowasz! Owce z pastuchami
Pok¹sali. Musi byæ, suki siê z wilkami
Chowa³y. Ostatek ci pokradn¹ z³odzieje:
Snad¿ siê to i w bogatych dworach teraz dzieje.
Soboñ
Dalekoœwa zabrnê³a. Dosyæ pastuchowi
Wiedzieæ o owcach, a nie przymawiaæ dworowi.
Ju¿ te kozy ga³êzie wszystko pog³oda³y,
Rozganiajmy ich, aby siê nie rozchadza³y.
Œwie¿ego im nawalmy. Trzeba czu³ej stra¿y
Na wiosnê, bo na wiosnê wilk najwiêcej wa¿y,
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¯e siê zimie przeg³odzi³, gdy w oborach by³o
Wszystko zamkniono; teraz, gdy siê wypêdzi³o,
Nawiêcej czyha na to, kiedy siê rozbie¿¹.
Zawo³aj psów, niechaj tu blisko przy nas le¿¹.
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¯EÑCY
Oluchna, Pietrucha, Starosta.

Oluchna
Ju¿ po³udnie przychodzi, a my jeszcze ¿niemy.
Czy tego chce urzêdnik, ¿e tu pomdlejemy?
G³odnemu, jako ¿ywo, syty nie wygodzi,
On nad nami z maczug¹ pokrz¹kaj¹c chodzi,
A nie wie, jako ciê¿ko z sierpem po zagonie
Ci¹gn¹æ siê. Oraczowi insza, insza wronie;
Chociaj i oracz chodzi za p³ugiem, i wrona,
Inszy sierp w rêce, insza maczuga toczona.
Pietrucha
Nie gadaj g³osem, aby nie us³ysza³ tego.
Abo nie widzisz bicza za pasem u niego?
Prêdko nas nim namaca; z³y frymark - za s³owa
Bicz na grzbiecie, a jam nañ nie barzo gotowa.
Lepiej z³ego nie dra¿niæ; ja go abo chwalê,
Abo mu pochlebujê i tak grzbiet mam w cale.
I teraz mu zaœpiewam, acz mi nieweso³o:
Niesmaczne id¹ pieœni, gdy siê poci czo³o.
S³oneczko, œliczne oko, dnia oko piêknego!
Nie jesteœ ty zwyczajów starosty naszego.
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Ty wstajesz, kiedy twój czas, jemu siê zda ma³o,
Chcia³by on, ¿ebyœ ty od pu³nocy wstawa³o.
Ty bie¿ysz do po³udnia zawsze swoim torem,
A on by chcia³ o¿eniæ po³udnie z wieczorem.
Starosto, nie bêdziesz ty s³oneczkiem na niebie,
Inakszy upominek chowamy dla ciebie!
Chowamy piêkn¹ pannê abo wdowê krasn¹,
•le siê u cudzych ¿ywiæ, lepiej mieæ sw¹ w³asn¹.
Starosta
Pietrucho, nierada ty robisz, jako baczê,
Chociaj ci nic m³odego w pieluchach nie p³acze.
Po¿ynaj, nie postawaj, a przyœpiewaj cudnie,
Jeszcze obiad nie gotów, jeszcze nie po³udnie!
Pietrucha
S³oneczko, œliczne oko, dnia oko piêknego!
Nie jesteœ ty zwyczajów starosty naszego.
Ty dzieñ po dniu prowadzisz, a¿ d³ugi rok minie,
A on wszystko porobiæ chce w jednej godzinie.
Ty czasem pieczesz, czasem wion¹æ wietrzykowi
Pozwolisz i naszemu dogadzasz znojowi,
A on zawsze: „Po¿ynaj, nie postawaj!” - wo³a,
Nie pomni¹c, ¿e przy sierpie trój pot idzie z czo³a.
Starosto, nie bêdziesz ty s³oneczkiem na niebie!
Wiemy my, gdzie ciê boli, ale twej potrzebie
¯adna tu nie dogodzi, chociajby umia³a.
Si³a tu druga umie, a nie bêdzie chcia³a,
Bo biczem barzo chlustasz. Bodaj ci tak by³o,
Jako siê to rzemienie u bicza zwiesi³o!

117

Starosta
Po¿ynaj, nie postawaj! I ty byœ wola³a
Inszego bicza za¿yæ, tylko byœ igra³a.
Za¿ywaj teraz tego! Barzo-æ widzê œmieszne!
Poci¹gaj za inszymi i za¿ynaj spieszno!
Pietrucha
S³oneczko, œliczne oko, dnia oko piêknego!
Nie jesteœ ty zwyczajów starosty naszego.
Ciebie czasem pochmurne ob³oki zas³oni¹,
Ale ich prêdko wiatry pogodne rozgoni¹,
A naszemu staroœcie nie patrz w oczy œmiele,
Zawsze u niego chmura i kozie³ na czele.
Ty rosê hojn¹ dajesz po ranu wstawaj¹c
I drug¹ tak¿e dajesz wieczór zapadaj¹c,
U nas post do wieczora zawsze od zarania,
Nie pytaj podwieczorku, nie pytaj œniadania.
Starosto, nie bêdziesz ty s³oneczkiem na niebie!
Ni panienka, ni wdowa nie pójdzie za ciebie!
Wszêdzie ciê, bo nas bijasz, wszêdzie os³awiemy,
Babê, boœ tego godzien, babê-æ narajemy,
Babê o czterech zêbach. Mi³o bêdzie na ciê
Patrzyæ, gdy przy niej siêdziesz jako w majestacie,
A ona ciê nadobnie bêdzie ca³owa³a,
Jakoby ciê te¿ ¿aba chropawa liza³a.
Oluchna
Szczêœcie twoje, ¿e odszed³ starosta na stronê,
Wziê³abyœ by³a pewnie na boty czerwone
Abo na grzbiet upstrzony za to winszowanie.
S³yszysz, jakie Maruszce tam daje œniadanie?
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A s³aba jest nieboga: dziœ trzeci dzieñ wsta³a
Z choroby, a przedsiê j¹ na ¿niwo wygna³a
Niebaczna gospodyni. Tak ci s³u¿ba umie,
Rzadko czeladnikowi kto dziœ wyrozumie.
Patrz, jako j¹ katuje. Za g³owê siê jê³a
Nieboga. Przez ³eb j¹ ci¹³, krwi¹ siê oblinê³a.
Podobno mu coœ rzek³a; ka¿demu te¿ rada
Domówi. Tak to bywa, gdy kto si³a gada.
Dobrze mieæ, jako mówi¹, jêzyk za zêbami.
I my mu dajmy pokój, choæ ¿artuje z nami.
¯art pañski stoi za gniew i w gniew siê obraca,
Ty go s³ówkiem, a on ciê korbaczem namaca.
Pietrucha
Dobrze radzisz. Mnie siê on, widzê, nie przeciwi,
Ale lepszy z nim pokój. Co siê czêsto krzywi,
Z³omiæ siê mo¿e, przyjdzie jedna z³a godzina,
A czêstokroæ przyczyn¹ bywa nieprzyczyna.
Dobry on barzo cz³owiek, by go nie psowa³a
Domowa swacha; ta go w³aœnie osiod³a³a
I rz¹dzi nim, jako chce, a on siê jej daje
Za nos wodziæ. Pod czas mu ledwie nie na³aje.
Na kogo ona chrap ma, mo¿e i od niego
Spodziewaæ siê, ¿e go co potka niesmacznego.
Wiêc mu nie wierzy, to ju¿ zawsze faso³ w domu
I przemówiæ do niego nie wolno nikomu.
Oluchna
To prawda. Niedawnoœmy len w dworze czesa³y,
On sta³ nad nami, tam siê z nim coœ rozmawia³y
Dwie komornice: ona kêdyœ pods³ucha³a
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Za œcian¹, jako jêdza do nas przybie¿a³a.
Ni z tego, ni z owego poczê³a biæ one
Komornice; sam zaraz ust¹pi³ na stronê.
Potym wszystkim ³aja³a, drugie rozegna³a,
Nam, coœmy pozosta³y, jeœæ przedsiê nie da³a.
Pietrucha
By te¿ co by³o, co by ludŸmi nazwaæ s³usza,
Ale te¿ siostra nasza, tak¿e w ciele dusza.
A ju¿ jej brózdy dobrze lice przeora³y
I przez w³osy gêsto siê przebija œron bia³y;
A przedsiê wymuskaæ siê, przedsiê z pstrocinami
Czepczyk na g³owie, przedsiê fartuch z forbotami.
Naœmieszniejsza, gdy owo chce siê pieœciæ z mow¹;
Œwini krz¹kaæ, a babie przystoi trz¹œæ g³ow¹.
A psów niesyta, dosyæ jej bywa ka¿demu,
Nie wybiegaæ siê przed ni¹ parobku ¿adnemu.
Niedawno dla jednego tylko nie szala³a,
A¿ j¹ Czarnucha nasza w zielu obmywa³a.
Widzi to i starosta, a widz¹c nie widzi:
Pod czas przymówi, ona jawnie z niego szydzi.
Czary wszystko zmami³y, bo ona z czarami
Wstanie i le¿e, wszystka diab³owa z nogami.
Oluchna
Jest tak, a nie inaczej; i samam widzia³a,
Kiedy na wschodzie s³oñca nago coœ dzia³a³a.
Kto z tym mistrzem nak³ada, nigdy pociesznego
Koñca nie dojdzie: i j¹ to¿ potka od niego.
Na przodku to kês p³u¿y, potym o raz padnie
Wszystko o ziemiê. Z Bogiem wszystko idzie snadnie,
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Bez Boga wszystko œliŸnie. Nie masz nic gorszego
Nad diab³a! I có¿ mo¿e on zrz¹dziæ dobrego?
Pietrucha
I koniec, i pocz¹tek z tym mistrzem niespory.
Tak rok poodchodzi³y na g³owê obory,
Teraz powyzdycha³y œwinie i prosiêta,
Ani siê gêsi, ani siê kiwa³y kurczêta.
Wszystko ginie i w chlewiech, ginie i w komorze,
Ani biednej kokoszy obaczysz we dworze.
Oluchna
Z komory rêka nosi, diabe³ tam nie bierze,
A z strony gospodarstwa wiêcej ja w tej mierze
Winujê zaniedbanie ni¿li gus³owania,
Bo o czym pilnej pieczy nie masz i starania,
Bez szkody tam nie bywa. Przy Bogu i rêki
Potrzeba: pilnej rêce Bóg daje przez dziêki.
Tak rok byd³a, oczy na to nasze patrza³y,
Za w³asnym zaniedbaniem powyzdychywa³y.
Ani ich od powietrza ochroniæ umiano,
A ledwie, gdy zdycha³y, o tym wiedzieæ chciano.
Gdzie ch³op w g³owie, ju¿ siê tam rz¹d dobry nie zmieœci;
Zawsze w tym b³êdzie rozum szwankuje niewieœci.
Co mi za gospodyni? Jako ¿ywo krowy
Rêk¹ sw¹ nie doi³a; gadaæ o tym s³owy
Tylko umie a stroiæ po domu faso³y,
Kucharkom ³ajaæ. Z pustej nie wyjdzie stodo³y,
Jedno sowa. Ogórki wczora kwasiæ chcia³a;
Tak to robi³a, ¿e siê wszystka czeladŸ œmia³a.
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A w karczmie abo w tañcu ptak jej nie doleci,
Gdy podo³ek rozpuœci, wymiecie i œmieci.
Pietrucha
Rzadka to rzecz na œwiecie dobra gospodyni,
Zw³aszcza bez mê¿a rzadko która nie ³otryni.
I lata nie uskromi¹: zarówno szaleje
I ta, co na œwiat idzie, i ta, co siwieje.
Nie masz, jako przy mê¿u ma³¿onka cnotliwa!
Ta i mê¿owi wierna, i panu ¿yczliwa,
Ta i czeladkê, i dom porz¹dnie sprawuje,
Ta i dostatki wszystkie wczeœnie opatruje.
Nie idzie nic na stronê, bo siê Boga boi,
Pamiêta, ¿e nad ni¹ s¹d i kaŸñ bo¿a stoi.
Uæciwy stan przynosi ostro¿ne sumnienie,
Za tym Bóg b³ogos³awi, za tym dobre mienie,
Za tym spokojne ¿ycie i wszystko siê wiedzie.
Kto bez Boga chce wskóraæ, sadzi siê na ledzie.
Oluchna
Nie wiedzia³am, Pietrucho, abyœ tak zabrnê³a
G³êboko w rozum i tak m¹droœci¹ pachnê³a.
Musia³aœ kêdy bywaæ miedzy ¿aki w szkole.
I ciebie w oczy m³ody parobek nie kole.
Pietrucha
Jam s³uga. Insza s³uga, insza gospodyni;
Ja sobie grzeszê, ona nie na swój karb czyni,
Ale wszystek dom gubi. I ja bym ¿yczy³a,
Abym nigdy p³ochego nic nie pope³ni³a.
Ale starosta do nas znowu przystêpuje,
Kwaœno patrzy, z nahajk¹ na nas siê gotuje.
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Zaœpiewam ja mu przedsiê, rad on pieœni s³ucha.
Patrzy na nas i stan¹³, i nadk³ada ucha.
S³oneczko, œliczne oko, dnia oko piêknego!
Naucz swych obyczajów starostê naszego.
Ty piêkny dzieñ promieñmi swoimi oœwiecasz
I wzajem ksiê¿ycowi noc ciemn¹ polecasz,
Jako ty bez pomocy nie ¿yjesz na niebie,
Niechaj i nasz starosta przyk³ad bierze z ciebie.
Na niebie wszystkie rzeczy dobrze s¹ zrz¹dzone:
Ksiê¿yc u ciebie ¿on¹, niech on te¿ ma ¿onê.
S³oneczko, œliczne oko, dnia oko piêknego!
Naucz swych obyczajów starostê naszego.
Gdy ty na niebo wchodzisz, gwiazdy ustêpuj¹,
Gdy ksiê¿yc wschodzi, z nim siê gwiazdy ukazuj¹.
Si³a gospodarz w³ada, si³a w domu czyni,
Ale czeladka lepiej s³ucha gospodyni.
Niechaj ma ¿onê, bêdzie siê domu trzyma³a
Czeladka, nie bêdzie siê czêsto odmienia³a.
I nam do dwora bêd¹ otworzone wrota:
Wszystkich do siebie wabi przyjemna ochota.
S³oneczko, œliczne oko, dnia oko piêknego!
Naucz swych obyczajów starostê naszego.
Ty nas ogrzewasz, ty nam wszystko z nieba dajesz,
Bez ciebie noc, z tob¹ dzieñ jasny, gdy ty wstajesz.
Niech i on na nas zawsze patrzy jasnym okiem,
Niech nas z pola wczas puszcza, nie z ostatnim mrokiem.
Starosta
Pietrucho, prawieœ mi siê sianem wykrêci³a!
Ta nahajk¹ mocno siê na twój grzbiet grozi³a.
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K³adŸcie sierpy, kupami do jed³a siadajcie,
W kupach jedzcie, po chróstach siê nie rozchadzajcie.
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ROCZNICA
Tyrsis

Dziœ rocznica przychodzi, jakeœmy schowali
W grób wielkiego Dafnisa i tê usypali
Nad nim mogi³ê; bo ta rydlem nie robiona,
Ale ludu wszystkiego rêk¹ naniesiona,
Który szed³ za pogrzebem. Taki go gmin chowa³,
Bo ¿adnego nie by³o, co by nie ¿a³owa³
Œmierci cnego pasterza. Wielkie zawo³anie
Sprawi³o to i z ka¿dym jego zachowanie.
I lubo imiê jego idzie pod ob³oki,
I s³awa rozniesiona jako œwiat szeroki,
Ani on ¿adnej chwa³y wiêtszej potrzebuje
Nad tê, jak¹ zostawi³, ani naszej czuje
¯yczliwoœci grób niemy i oziêb³e koœci,
Duch pewnie odpoczywa w niebieskiej radoœci:
Wszak¿e nam przynale¿¹ powinne obchody,
Lubo dla ¿alu, lubo dla naszej och³ody.
Inszy insze obrzêdy niechaj odprawuj¹;
Którzy piszcza³kê i rym uczony mi³uj¹,
Niech siê rymem popisz¹; i ja rymy moje
Oddam, o wielki Dafni, na ozdoby twoje.
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Wielki Dafni! Kiedy ciê okrutna œmieræ bra³a,
A Testylis na twoje konanie patrza³a
I sama ledwie zaraz konaæ nie poczê³a,
Taki ¿al srogi, tak¹ ranê w sercu wziê³a.
Trzykroæ mdla³a, trzykroæ j¹ od œmierci wracano,
Na koniec i do cia³a chodziæ zabraniano.
Wszystkie gaje, wszystkie s¹ wiadome d¹browy,
Jakimi ona lament rozwodzi³a s³owy,
Jakie p³acze kwili³a; ka¿de miejsce brzmia³o
Narzekaniem, a¿ siê i niebu dostawa³o.
Nie p³acz, Testyli, nie p³acz! Tobie siê nagrodzi
Twoja szkoda, tobie siê inszy m¹¿ nagodzi.
Nam nigdy taki s¹siad! D³ugi wiek przeminie,
Nim siê uchowa taki pasterz w tej krainie.
Gdyœ ty, Dafni, na marach le¿a³, ani gnano
Byd³a na pasz¹, ani w rzece napawano,
Ani wody dobytek w tamte dni kosztowa³,
Ani siê trawy tyka³, wszystkich ¿al zejmowa³.
Wszyscy œmieræ twoje czuli, wszyscy ciê p³akali;
I niedŸwiedzie, i wilcy po tobie wzdychali,
Œwiadkami tego góry i puszcze g³êbokie.
Dafnis i Muzom stawi³ o³tarze wysokie,
Dafnis bogom kosztowne budowa³ koœcio³y,
Za niego pe³ne gumna, za niego stodo³y,
Za niego nieomylne by³y urodzaje,
By³y i ¿yzne lata, i weso³e kraje.
Teraz, kêdyœmy bujne posiali jêczmiony,
K¹kol brzydki panuje abo owsik p³ony.
Prawie nas Bóg zapomnia³! Komu imiê mi³e
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Dafnisowe, kwiatkami na jego mogi³ê
Ciskajcie, cienie czyñcie ch³odne nad studniami
I nagrobek postawcie, i napis rymami
Wyryjcie: „Tu Dafnis jest pogrzebion nie¿ywy,
Piêknego byd³a pasterz i sam urodziwy”.
Zawieœcie i piszcza³kê nad grobem. Ju¿ ona
Nie bêdzie tak ³agodnym graniem zalecona,
Jako gdy na niej grawa³ Dafnis usty swymi.
Dafnis i Boga wielbi³ rymy nabo¿nymi,
I wielkich bohatyrów s³awi³ mê¿ne dzieje.
Jako ¿ywa krynica hojne wody leje,
Tak z ust jego p³ynê³y pieœni nie przebrane,
Które, póki œwiat stoi, bêd¹ nie milczane.
Dafni, acz ziemskich zabaw ty ju¿ nie po¿¹dasz,
Jeœli te¿ kiedy z nieba na nas tu pogl¹dasz,
¯ycz nam wieków spokojnych: niech beœpiecznie chodz¹
Stada po polach, niech ich Ÿli wilcy nie szkodz¹.
Znaæ, ¿e masz piecz¹ o nas: piêknie siê odzia³y
Drzewa w liœcie i góry wko³o siê roœmia³y,
Po ³¹kach trawa buja, strugi bie¿¹ ¿ywe,
Miedzy byd³em pas¹ siê ³anie nielêkliwe.
Czasy weso³e wstaj¹, a za dary twymi
Bêdziemy imiê twoje k³aœæ miedzy œwiêtymi.
I stan¹ ku æci twojej o³tarze œwiêcone,
I sam poniosê czary wina nape³nione,
I bêdê wesó³. Jeœli mróz i zimno bêdzie,
Dobra dru¿yna ze mn¹ przy kominie siêdzie;
Jeœli lato, stó³ w cieniu, flasza z winem w wodzie;
Zimie przy ogniu, lecie pod lipami w ch³odzie.
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Dametas i Tityrus bêd¹ nam œpiewali,
A drudzy ochotniejszy bêd¹ tañcowali.
Lub na odpusty pójdziem, lubo na kiermasze,
Wszêdzie ciê wspomieniemy i potomstwo nasze
Z ust ciê nigdy nie puœci. Póki rzeki w morze
Pop³yn¹, póki jasne œwitaæ bêd¹ zorze,
Póki rodzaje ludzkie ziemia bêdzie mia³a,
Zawsze czeœæ, zawsze s³awa twoja bêdzie trwa³a.
Œwiêæ siê, co œwiête koœci chowasz, cna mogi³o!
Mnie i dziœ, i ka¿dy dzieñ, na ciê patrzyæ mi³o.
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EPITALAMIUM HELENY
Kiedy piêkn¹ Helenê Atryda pojmowa³,
Atryda, który w Sparcie szerokiej panowa³,
I ju¿ z ni¹ by³ w ³o¿nicy, ledwie siê zmierzknê³o,
Dwanaœcie panien u drzwi zamknionych stanê³o,
Panien przedniejszych domów; ka¿da ustrojona
Kosztownie, ka¿da warkocz w z³oto zapleciona,
Ka¿da w wieñcu ró¿anym: i wzajem kleska³y
Rêkoma, i - j¹wszy siê - ko³em tañcowa³y.
W przejmy pieœni, muzyka w przejmy g³oœna gra³a,
Po wszystkich salach dobra myœl siê rozlega³a.
I tak-¿eœ prêdko usn¹³, mój piêkny panicze?
I tak-¿eœ siê pokwapi³ rano do ³o¿nice?
Czyliœ ociê¿a³? Czyliœ tak barzo ospa³y?
Czyli ciê gêste pe³ne do ³o¿a pos³a³y?
W¿dyœ móg³ trochê poczekaæ, nie uciecze spanie,
Nie tu œwit, nie tu jeszcze jutrzejsze zaranie.
Ale jeœli wiêc tobie rano sypiaæ mi³o,
Naszej dru¿ynie krzywdy tej nie czyniæ by³o.
Nie braæ nam by³o panny - wszakby przy niej by³a
Matka jej - ona by siê z nami zabawi³a
Tañcem a¿ do œwitania. Ju¿ nie nasza ona,
Ju¿ twoja, ju¿ na wieki tobie przyrzeczona.
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Lub rano s³oñce wstanie, lubo wieczór siêdzie,
I rok od roku ona twoj¹ zawsze bêdzie.
Szczêœliwy królewicze! Ochotnie pryska³y
Konie twoje, gdy z tob¹ w ten dom przyjecha³y.
Ubieg³eœ wielu inszych, którzy siê starali
O to powinowactwo, a nie otrzymali.
Wielkich rodziców córê pojmujesz za ¿onê,
Boska krew z tob¹ idzie pod jedne zas³onê.
Nie masz jej równie, wszystkê Grecyj¹ przechodzi,
Szczêœliwy p³ód, który siê w tak¹ matkê wrodzi.
Jest nas dwieœcie rówieœnic, wszystkie za¿ywamy
Jednakich zabaw, wszystkie za krasne siê mamy,
Ale gdy której przyjdzie stan¹æ przy Helenie,
Ka¿da ma wadê, ka¿da weŸmie naganienie.
Jako po nocy zorza œwietny promieñ daje,
Jako po zimie wiosna weso³a nastaje,
Tak ona miedzy nami najœwietniejsza by³a,
I twarz¹, i urod¹ wszystkie przechodzi³a.
Jako brózda orana wzd³u¿ idzie przez pole,
Jako dzielny koñ piêknie obraca siê w kole,
Jako gêsty sad zdobi cyprys okaza³y Tak z Heleny ozdobê kraje nasze mia³y,
Ona i hawtowaniem przedni¹ s³awê mia³a,
Ona i nasztuczniejsze opony wi¹za³a.
A gdy w rêkê cytarê abo lutni¹ wziê³a
I o piêknych boginiach mutetê zaczê³a,
Nic najlepszy mistrzowie przed ni¹ nie umieli;
I wszyscy, zdumiawszy siê, by wryci siedzieli,
A jej wdziêczne uciechy z oka weso³ego
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P³ynê³y i za serce chwyta³y ka¿dego.
Ucieszna dziewko! Ju¿eœ nam z cechu uby³a,
Ju¿eœ panieñski wieniec z g³owy po³o¿y³a.
A my, skoro cieplejsze s³oñce wiatr ogrzeje
I piêkna wiosna ³¹ki trawami odzieje,
Pójdziemy na przechadzki; tam kwiateczków sobie
Nazbieramy, a têskniæ bêdziemy po tobie.
Bêdziemy si³a têskniæ, jako têskni si³a
Jagniê do matki, gdy je nowo urodzi³a.
My tobie barwinkowy wieniec ukrêcimy
I na wielkim jaworze w polu zawiesimy.
Tam¿e bêd¹ i pi¿ma, i wonie rozlane,
A na skórze te s³owa bêd¹ wyrzezane,
¯e je ka¿dy wyczyta, id¹c w tê dziedzinê:
„K³aniaj siê, goœciu, drzewo to jest Helenine”.
Bóg was ¿egnaj, cne stad³o, niech nad wami bo¿y
Opiek bêdzie, niechaj was sam Pan Bóg pomno¿y!
Niech wam da dol¹ dobr¹ i ludzkoœæ przyjemn¹,
Niech wam da zgodê œwiêt¹ i mi³oœæ wzajemn¹,
Abyœcie s³awy przodków waszych poprawili
I potomstwu mi³emu wiêtsz¹ zostawili!
Ju¿ dobra noc, cne stad³o, darów snu wdziêcznego
Za¿ywajcie spokojnie a¿ do dnia bia³ego.
Potym siê ocucicie, a skoro ockniecie,
O biesiedzie i o nas pamiêtaæ bêdziecie,
Bo i my siê tu do was jutro poraniemy,
Skoro œpiewaka z d³ug¹ szyj¹ us³yszemy.
Kleszczmy rêkoma, kleszczmy! Dziœ weso³e gody
Tobie, nadobna panno - tobie, panie m³ody.
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