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Tobie niechay ta karta będzie poświęcona 
Zacny Hrabia z Tęcżyna, ktorego kwâpiona 
I  niespodziewana śmierć ludzi zasmuciła 
A lamentem y  płaczem wszytko napełniła, 

δ Będą drudzy twem kośćiam grob zacny budować
I twarz twoię w miedzi lać y  w marmurze kować 
Miedzy ktoremi snadz też mieysce będą miały 
Rymy moie: Nâ łasce bogiń aby trwały.

Wiodłeś swoy rod wysoki z domu Tęcżyńskiego 
10 Z kąd ustawicżnie iâko z konia Troiańskiego

Jeden po drugim, ludzie wielcy wychodzili 
Którzy domâ y  w polu godni w Polscże byli.

Pomnią to Pruskie pola, pomni niescżęsliwa
Wârnâ, gdzie nieśmiertelney chwały cnota chciwa 

15 Nie tâk ostrożnie iâko śmiele się potkała
I zwycięstwo poganom z siebie sławne dała.

Tycheś ty  niechćiał wydać, â nâ swoie lata 
Dosyć młode zwiedziłeś cżęść niemałą świata 
Przypatruiąc się pilno wielkich Krolow sprawie 

20 Tak w pokoiu iâko y  w źołnierskiey zabawie.
A choćiaś był nieprâwie iescże dorosł woyny

Szedłeś miedzy lud Króla Francuskiego zbroyny 
Gdy synowie oycowskiey wiary popierali 
A dawszy sobie po łbu potym się iednâli.

25 Kochałeś się w naukach y  w piśmie ucżonym
Nieprzestaiąc nâ scżesciu z oycow zostawionym 
Ale iâko ćię znacznym fortuna cźyniła 
Takeś y  dowcipem miał przed inszemi śiła.

Przeto, skoroś doiechał krâiu oycźystego 
30 Obraneś posłem zâras do króla Szweckiego

Gdzieś wszytko wedle myśli pânâ swego sprawił 
Siebieś po prawdzie troski niemałey nabawił,

Nie dziwuię się panno zacnego rodzâiu
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Zed się ten gość podobał z dalekiego krâiu 
Godzien był zà urodą swoią Tytonowe 
Godzien był miesce zaśieść Endymionowe

Morskie Nimphy po piersi wydawszy się z wody 
Zdychały patrząc nâ twarz y wiek iego młody 
Nieśmiertelnemi laty kupować ie chciały 
Proźno, bo wieczne czâsy, gdzie indzie mu słały.

Taki przed laty Tezeus, chcąc srogiego pożyć 
Minotaura, a cięską dań z oycżyźny złożyć 
Płynął nâ prętkiey nawie przez głębokie morze 
I staw ił się nâ krolâ Gortyńskiego dworze.

Tam skoro go królewska dziewka oglądała 
Która nâ wonnym łożu przy mâtce siedziała 
Jakie mirty nad chłodnym Eurotą się rodzą 
Albo kwiatki rozlicżnych farb na wiosnę wschodzą.

Nie drzewiey okâ z niego chciwego spuściła 
Aż ognia nieobńcżnym sercem zachwyćiła 
Który w niey wszytkich cżłonkow zmacał aż do kośći 
I  rozpalił niebogę w okrutney miłości.

Wenus która bogâtey Ankonie pânuiesz 
A frâsunkâmi ludzkie roskoszy fałszujesz 
Jakowąś nawałnośćią dziewkę zapaloną 
Miotała, urodziwym gościem uszaloną.

Jâkiey onâ boiaźni w sercu używała
Jako cźęstokroć bledsza nad złoto bywała 
Kiedy przeważny Tezeus pragnąc ręki podnieść 
Nâ srogi dziw, âlbo śmierć âlbo cżeść miał odnieść.

Jednak nie brzytkie Bogu iey obiaty były  
Bo iâko nâ Krępaku wiâtr ze wszytkiey śiły  
Borząc, dąb stâry wyparł, â ten wykręcony 
Padł, y  dobrą cżęść lâsu starł nâ wszytkie strony.

Tak równie mężny Tezeus, mieszańca srogiego 
Obalił, rogi nâ wiâtr proźno miecącego 
I  wyszedł z wielką sławą po nici rozwitey 
Z Labiryntowych błędów y  zdrâdy zâkrytey.

Tęcżyński był twoy Tezeus nowa Aryâdno 
Który sercem y  śilą mógł porownać snadno 
Z bohâtyrskimi syny, lubo pieszo woyny 
Lubo pragnął na koniu nieprzyiaćiel zbroyny.

Ten znśiąc twarz łaskawą y  chuć przeciw sobie 
Skłonił także cnotliwe swe serce ku tobie 
Tak iż iednâki ogień obiema panował 
Jeśli tobie był silen iemu niefolgował.

Ocźy pierwsze poselstwa cicho sprawowały 
A serdecżnych tâiemnic sobie się zwierzały 
Potym y zobopolna mowâ przystąpiła 
On twoim sługą chciał być a tyś niegardziła.
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Ale kiedy cżas przyszedł że poseł uczciwy
Miał żagle wiatrom podâé, twoy głos żałośćiwy 
Tym go potkał gościu moy, â iesli niebyły 
Omylne twoie słowa, y  moy mężu miły.

85 Nieràdâ cię ztąd puscżam â zwlaseża bez siebie 
Ale iż pospolitey ustąpić potrzebie 
Swoiâ własna rzecż musi, iedz w dobrą godzinę 
A byway zaś poki się łzami nierospłynę.

Dâley żal niedopuśćił, j  płacż znakomity 
90 Który iey z ocżu płynął iâko deżdz obfity

A Tęcżyński łzy także właśnie oćieraiąc 
I iâko mógł serdeczną żałość pokrywaiąc.

Panno bądz z dobrey myśli, bo by wszytkie śiły  
Wietrzne y  morskie zâ ras nâ mię się zmówiły 

95 Niezatrzymaią żadną miarą mego biegu
A ia .się w rychle stawić musze nâ twym brzegu.

To rzekł, â całowawszy iey rękę ucżćiwą
W siadł prosto nâ okręt, tamże kotef krzywą 
Żeglarze y  pobrzeżną linę odważali 

100 A od brzegu wysoką nawę odbiiâli
Teraz się nâpâtrz pânno kogo widzieć żądasz 

Kto wie iesli go potym nâ wieki oglądasz 
Siła niescżescie może, â nasze rozmysły 
Nâ wyroku niepewney fortuny zawisły.

105 Poki go widzieć mogła, ocży w nim trzymała 
Potym nâ same tylko żagle iuż patrzała 
Nâ koniec kiedy y  on y żagle zniknęły 
Ledwy napoły żywą słudzy z brzegu wzięli.

A ty  Tęcżyński nosząc swoy zastrzał w skrytośći 
110 Szedłeś łodzią po wierzchu morskiey głębokości 

A zâ przyjaźnią wiâtrow y  dobrey pogody 
W ysiadłeś nâ brzeg Pruski krom wszelâkiey szkody.

Jechałeś potym ziemią tâm gdzie Wiłnń cicha 
Gorę z wieku sadzoną potâiemnie spycha 

115 Czyniąc sobie gościniec bliski do siestrzyce,
Ktorey szumny bieg słyszy przez wąskie granice.

Tameś y pânâ zdstał, y poselstwâ swego
Słuszny pocżet ucżynił, â z przyjazdu twego 
Dwor od małych do wielkich wszytek się radował 

120 Bo kto by cię był prze twą ludzkość niemiłował.
Skoro zaś polâ śniegiem, â głębokie brody 

Mroźna źima przykryła ćierpliwemi lody 
Nie długoś się nâ miescu z towarzyszem bawił 
Bo cię do Filândyiey znowu pan wyprawił.

125 Nâ drogę niebespiecżną, boś musiał iść morzem
Nie takiem iâkie krzywym okrętem więc porzem 
Ale które dziś mrozy lodem ugruntują
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Jutro wiatry szalone zetrą y  zwoiuią.
Ktemu nieprzyiacielskie woysko tuż lezâlo 

130 Ciebie iednâk Bog przewiódł przez złe miescâ cało
Takżeś przed się oglądał naznaczone kraie 
I Pânâ który tamtym ziemiam prâwâ dâie.

Ten swey dawney nadzieie nie cierpiąc odwłoki 
W ziął cię zâ wodzâ sobie, y  swoy dwor wysoki 

135 Pożegnawszy szedł morzem, ku polskiey granicy 
Myśląc zacną królewnę widzieć w swey łożnicy.

A Bog mu tego źycżył, lecż o panno święta
Nieprawieś z oycżyżny swey wscżęsną chwilę wźięta 
Ale zdarzy tenże Bog że tegoż stolicę 

140 Osiędziesz u ktoregoś dziś zâ niewolnicę
Rychło potym weselu, cny Hrabia z Tecżyna 

Wiechałeś nâ starostwo swoie do Lublina 
Wszem pożądany â tam nie wyszedł cżds długi 
Ześ wźiął y woiewodztwo zâ swoie posługi.

145 Ale pomnisz coś przyrzekł piękney Cecyliey
W  on cżas kiedyś nâ morze wsiadał do szwecyiey 
Trudno nie pomnieć miłość w Dyâmencie ryie 
Twe sławne obietnice y  pod serce kryie 

Skoroś tedy posługi pâtryyskie złożył z siebie 
150 W ziąłeś przed się swe rzecży z których ta u ciebie

Przodek miała, abyś był imię Pańskie święte 
W źiąwszy nâ pomoc konał małżeństwo zacźęte 

Przeto zebrawszy pocżet przyiacioł niemały
Tâm gdzie ku niebu patrzą Kâzimirskie skały 

155 Puściłeś się do Gdańska po głębokiey Wisie
Morze y dalszą drogę maiąc nâ umyśle.

Niewie cźłowiek co dobrze, â cźasem tâk zbłądzi 
Ze swe scźeśćie zâ wielką niefortunę sądzi 
Pan twego przedsięwzięcia z łaską nieprzyymował 

160 I przeiazd był niepewny, â tyś się frasował.
Przeiazd niepewny, bowiem nâ morzu pułnocnym

Tymi cżasy kroi Duński pływał z woyskiem mocnem 
Cźekaiąc nâ sąsiada chćiałliby skosztować 
Komu każe silny Mars y  scżęśćie panować.

165 Zwyciężył wiecźny wyrok y  niescżeśóie twoie 
Ześ ty  o zacny Hrâbiâ niepomniąc nâ swoie 
Nieprzespiecźęństwo przed się wsiadł w okręt wysoki 
Miłość rządziła, która niecierpi odwłoki.

Trzy kroć z portu nâ morze nawâ wychodziła 
170 Trzy kroć zâ się do brzegu nâ zad się wróciłń

Poszła potym przezdzięki ryiąc morskie w śły  
A żagle rostocźone pochop z wiatru brały.

Jescze były wieczorne niezagasły zorze
Kiedy nieusmierzony wicher wpadł nâ morze
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Szum powstał y  gwałtowna zwierzchu niepogoda 
W ełny zâ wełny pędzi poruszona woda.

Krzyk w okręcie, a chmury nocy przydawaią 
Świata nieznać wiatry się sobie przećiwiaią 
U siłnie zachodny przeciwko wschodnemu 
U siłnie połudny przeciw pułnocnemu,

Morze hucży, â nawą miecą nawńłnośći
Raz się zda iâko wprzepaść poyrzeć zwysokośći 
A kiedy się zaś wały rostąpią iuż ani 
Miasta widać wielkiego z głębokich odchłani.

Piasek z wodą się miesza â wpobocżne ławy
Biie szturm niebezpieczny, nawa żadney sprawy 
Niesłucha, ale wmoskim rozgniewaniu pływa 
Sâmopâsz, â mokra śmierć ze wsząd się dobywa.

Całą noc ta okrutna niepogoda trwałś
Nàzâiutrz kiedy zorza z wody powstawała 
Roschodziły się chmury wiatry ucichały 
A pieniste z nienagła wełny upadały.

Już było słońce weszło iuż żagle rospięty 
Nawy znowu prowadził, kiedy dwa okręty 
Zboku się ukazały : Hey panowie moi 
Szyper głosem zawoła, mieymy się ku zbroi.

Ludzi mamy nad sobą â niewiedzieć kogo
Co ieśli co Szwed umie, wątpliwa, nam błogo 
Jeśli też Duńcźyk cżego barźiey się obawam 
Beż trudności niebędziem wcżas wam to znać dawâm 

Przystaw króla Szweckiego przed się dobrze tuszył 
Bo (powieda) niźlim ia do Grdańska się ruszył 
Już były przeciw tobie wysłane okręty 
Nietoli są o Hrabia niech ia będę ścięty.

To iego, â to potym Tęcźyńskiego słowo :
Kto bądz ten bądz nam nielża iedno być gotowo 
Koniec u Boga w mocy, my bracia o sobie 
Cżuymy, przedsię ia zwâmi w scźeśćciu y w żałobie 

Jescźe mówił, â każdy iuż stał w swoim rzędzie 
Po gotowiu cżekaiąe co nâ koniec będzie 
A tym cżasem proporzec Duński podniesiono 
Tamże się okazało wcźym długo wątpiono.

Muso : Co dâley powiesz ? to co dawna woła 
Przypowieść, dwiema y sam Herkules niezdoła 
Żagiel y  styr utrącon, nawa ustrzelana 
Nâ koniec gdy iuż miała tonąć poimâna.

Jako potym dał to kroi w moc panu naszemu
Co miał z Tęcżyńskim cżynić, bo przeciw szweckiemu 
Spoiną mieli, iâko też pan nasz z drugiey strony 
Starał się aby Hrabia był wolno puszcźony.

Prożno y  przypominać, bo niźli do skutku
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Ta rzecż przyszła, Tęcżyński od wielkiego smutku 
W padł wniemoc, z ktorey mu iuż (ach wieści płdcźliwa) 
W stać nieobiecowała Kioto zazdrośćiwa 

Częstokroć on niescżesny, dla ludzkiego dńną
Ulżenia, w cięszkim płacżu, strawił noc niespaną 
Chćiałli też nâ cżas zasnąć, porwał się strwożony 
Sny nad zwycźay dziwnemi ze snu przebudzony 

A febra wźiąwszy raz wmoc ustâwnie gorzała 
Susząc krew y wilkośći stroskanego ćiała 
Smak zfałszowany wszytko odpadło od chęći 
Myśli trapią, tu miłość, tu niescżeśćie smęći 

Teskność zmiâry wychodzi, śy ł znacżnie ubywa 
A to iego przed śmiercią skârgâ obćieźliwa 
Boże moy y  tym iescźe skarzesz mnie smutnego 
Ze więźniem umrzeć muszę króla okrutnego.

Cźemu mię przed tym râdszey srogie niepożarły 
Morskie wody? czemu mię ostre kry niestarły 
Kiedym szedł wobce krâie, a tuż zamną wtropy 
Łamały lod pułnocne ogromne zatopy.

Sroga śmierć, lecżbym wolnym zginął był cżłowiekiem  
Niecżekaiąc tym swoim niefortunnym wiekiem 
Ostatniego niescżeśćia : Boże niezmierzony 
Jakom od swey nâdzieie daleko rzucony ?

Niemyśl matko o szatach, drogim złotem tkanych 
Na moy y  twey niewiasty przyiâzd obiecanych 
Bâczéy mi mary gotuy: tak się podobało 
Niescżeśćiu, ktoreć syna żywego zayrzało.

A ty  moiâ krolewno, gdzieś teras niestety
Nâ ktorey ślicżnych ręku byl bych Bogu w iięty  
Pragnąłem duszę podać, gdyby kolwiek były  
Nieprzeiednâne siostry, przędze swey dowiły.

Niebyłem tâk scżęśliwy, â me proźby próżne 
Bozniosł nieunoszony wiâtr nâ morze rożne 
I  muszę ia (co iednàk twa hańba, miłości)
W tym  nieznâiomym krâiu umrzeć od źałośći.

Wrzuć w morze kto przyiaćieł, próżne dusze kośći 
Owa mię tâm choć mątwo bystre nawałnośći 
Doniosą, gdzie żywego scżeśćie mieć niechćiało 
A będzie fortunnieysza śmierć niż żywe ćiało.

W ięcey niemowił ale wzdychał bez przestania 
A wtey zbytniey tęsknicy przyszedł do skonania 
Pamięci y  śił zbywszy iâko więc kwiât lęże 
Ktorego przy uwroći ostry pług dosięże.

Jego śmierci pułnocne boginie płakały 
Płakały ciemne läsy y  wyniosłe skały  
Ciało iednak do Polski morzem przypławiono 
I miedzy sławne dziady pocźciwie włożono.
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Trzy slowâ środek niesie nagrobney tablice 
270 Tu miasto obiecaney Krolewskiey łożnice

Janie Tęcżyński leżą, twe kości uśpione 
O próżne troski ludzkie, o nadzieie płonę? 

Miey wiecżny odpocźynek o szlachetne ciśło 
Duszy wiem że przez cnotę dobrze się dostało 

275 A iesli w iâkiey cenie będą rymy moie
Niewynidzie z ust ludzkich sławne imię twoie.
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