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U iczas wracać, Waleczni XAW ERY, KAROLU, 
Już Zima ni Marfowym plac zślega polu, 
Pofpiefzcie w Kraie Polfkie, niechay nayprzod znęci, 
Jźe po W-as, KROL Ociec, lotne zfyła chfci;
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Aby różnym niefzcżęśćiem będąc zkołatany,
Którym ukryty wyrok rzuca na przemiany,
J gdy fię temu Ikłada nieftychanym męftwem',
Czym , nad famę Naturę zafzczyeon zwycięftweni,
By wraz nie męczył ferca zwłoką wafzą długą, 
WCparłfzy Rękę na Jednym z Was, na Drugim drugą, 
Wfpanialey (począł niżli zafiadłfzy na Tronie,
Weieley fpoczął nizli na Fortuny łonie, .
Bowiem na Wodzach, fame wfpieraiących T ro n y , 
Bowiem na Syn&ch, ż  których' tak ufzĆzęśliwiony.

W  racaycie żądzom nafzym, niech równie tak wiele, 
Lub więcey nie cierpiemy, niż nieprzyjaciele,
Wfzakże boi, ciało tylko nieprzyiacioł nęka?
Żądanie zaś, famego Ducha froga męka?
A  iako powrocicie z woiennego placu,
Spoczniecie u nas w Polfzcze, w Pokoiu Pałacu,
Pod cieniem boku Oyca, w światłe Jego twarzy,
Z  kąd fię piefzcząca myśli radość, w Was rozżarzy, 
Znaydą fię y zabawy przytym fpoczywaniu,
Bo ieżeli iefl: praca dla was w prożnowaniu?
Jeśli was Mars, który fię przez rzeki krwi pławi, 
Tylko orężem co go śmierć zóoftrza, bawi?
Ma, których Wam użyczy : nie tylko W ódz boju 
Łuki, ftrzały, y Laury fwe, Sprawca.Pokoju,
Ma fwoie powabnieyfze Apollo oręża ,
Gdyż: z tych ciała nie rani, a ferca zwycięża.
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Bo gdy ftrzałę wypuści fwym ciuchem natchnioną, 
Myśl przenika, chęć przez myśl będąc zniewoloną 
Scrce więc chęć poddaie, które choć natęży 
Moc całą nieprzyjaciel, żaden niezwycięży;
Y  frogiemu zwyciężcy padaiąc ofiarą,
Tchnie zcmftą, tą z którą iuż duęh wychodzi parą.

J zawfzeż przez krwi brodzić będziecie wylewy? 
T ylkoż wzrok ścigać będzie Chorągwiow powiewy? 
T ylk oż huk dział, trąb ogłoś, lub tylko bębnienie, 
Lub rozruch kotłow, ludzi śmiertelne ięczenie,
Słuch Wafz będą napełniać? oraz będą z Wami, 
Smutne fię myśli błąkać po między trupami? 
Wprawdzie niezwyciężona, iaka w Was odwaga, 
Naysrożfzey fię poftaci niefzczęśćia niewzdraga, 
StaWa między Olbrzymem grożącym poftrzałera, 
Oraz między topiącym w brzegu morfkim wałem;
I Wam wiemy w tey pracy zoftawać rolkośnie,
By fzczepić Laur, co wiecznie krwią podlany rośnie, 
Lecz czyliż Wafzey równie ochocie nie fluży 
Jak Bellona, tak Pallas, iako y my muzy ?
I praca z odpoczynkiem ma bydź'zmiarkowana,
I bzyliż oraz wdzięczna nie ieft ta zdmiana?
Pytać każdego, iakie będzie zdanie czyie? 
Porzutiwfzy na krwawym placu iuż Neniie 
Prży mogiłach dzień y noc zbyt wyiące fmutnie, 
Słyfzeć .wdzięki pienia Muz, y ich brzmiące lu p ie;
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Które będą Pochwały Wafze opiewały,
Przez czas nieśmiertelności życia fwego cały’:
Jakośćie przy* waleczney ochoty pomocy,
Znofiti w pracaehWoyny, ciężar dnia y nocy;
Jak przebywali idąc w Annibala ślady,
N£ oftrógornych Ikałach, nad Elbą uwady;
Jak na wkradaiące fię do Obozu fzepty,
Straż maiąc, miefzaliśćie rożne żdrad koncepty;
T u ?  gęftych Pułków ściana dużo nachylona,
Poparciem XAW EREGO była podźwigniona;
T u  Huffce przy pofiłku dzielności K ARO LA 
W róciły po zwycięztwo lub iuż zchodząc z pola;
I nie raz, niezrownaney odwagi przykładem ,
Prowadząc £zyk w fam zapał ognia, krwawym śladem, 
Nieprzyiaciellkiey ftronie, przez Obudwu męftwo,
Już, iuż, żwyciężaiącey, odięte zwycigftiwo,
A  zaraz zwciężeni, będąc zwycieżcami 
Byliście od litości, nad niewolnikami,
Bolały Was widoczne zkaleczonych rany,
Z. kąd wieloraki tryumf, zawfze otrzymany.
Oprócz żeście zwycięftwo z  nieprzyiaciał mieli,
Żeście fiebifi y chęć ich, zwyciężyć umieli;
Oddali Wam, ci ferca, co wziąć  ̂ chcieli życie*
O i&ko trudne (erce! tak drogie nabycie*

Lecz ach! niech Wam fkrzydflafty Merkury doniefie, 
Co ttirW ofieroeenitt z  Was, znami dzieie flęr
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Boiąc fię niefzczęśnego takich odwag /kutku,
Nie raz iefteśmy nieme 2 zapomnienia w fmutktt, 
N ie.raz lamenta w ziSmiaft wykrzykamy pienia,
I w ięk trenów, wdzięk nafzey Lutni fię zamieniam 
Tyleśćie y Polakom poftrzałow zadali,
Ile razy ni. celu niefeczęśćiaśćie ftali,
Maiących w Was i£k wielki zafzczyt, tak nadzieie, 
Którcmi, zbyt odwaga Wafzą mocno chwieie* 
Wiemy że na krok mgftwo Was nieodftępuie,
Ale ktoż wie? czy zawfze fzczgśćie mu prżodkuie? 
A  to , iako ( gdy oczy na wfzyftko zaślepia)  
Sćiąwfzy Laur, wpniu Laurowym Cypryfsy zafzczep' 
T ak komu z Boatyrow pofiłkow niedaie,
Zwycigżca w Wielu bitwach, zwyciężon zoftaic.

Już też dość dla Europy dobraśćie czynili; 
Trzeba, by y  o {obie pamiętniśćie byli;
Owfzem Europa im w czas przyfzły daley wgląda, 
Tym  dla fiebie całości Wafzey więcey żąda.
Raczcie winney Wam, wafźym zaftugom, Koronie, 
Swe Laurem uwieńczone zachowywać Skronie; 
Możecie y  w pokoiii gdy chcecie woiować,
I nieprzyiacioł ferca umieiąc hołdować,
Jakoż o c&łośĆ W afżf powszechna trofkliwość, 
Znaczy obowiązany Wam w idu życzliwość.

Już y Sława, którą W y tdk bardzo obffcie 
Jźe nie dość nad wfzyftko, nad Zycie, cenicie,



Już Taż, która ma fto uft, y wraz fto trąbn ofi,
Z  których rożne po świecic wiadomości głofi,
W  ieden ton głos wfzyftkich uft, wfzy(tkich trąb zebrała, 
I /krąży wfzy Europę, wiele o Was brzmiała;
Potym iako za /krzydła zwykłe miewa wiatry,
Lecąc w igraniu niżey, wyżey, niżli Tatry,
Łub między Niebem, Ziemią, czyniący dzielnicę,
A ż na oftatnią Świata leciała granicę ;
I już Wam należąca chwała fię roznio/ła,
Daley niż Herkulefa pomknąć mogły wiofła;
Zadney nie pominęła wyfpy o Was Iławą,
Ani Miaft, których w morzu fundament zoftawa.

A ż taż Sława gdy cśły Świat iak wielki /krąży, 
Jako nazad wraęaiąc przez kray Sa/ki dąży,
Maiący y fluch, y wzrok, wfzędzie obrocony,
Widzi tam, iż w katafalk Tron ieft zamieniony;
Znaiąc więc iak z tąd wielką wfzyfcy maią /tratę,
Ze śnieżnego obłoku rozdarłfzy fwą fzatę,
Z  tey chmury, która z innych nayczernieyfza była, 
Pośćiągawfzy powłokę, nagość fwą okryła, 
Rozciągnęła zbyt krępy, oraz n i pła/k /krzydła,
I będąca w okropney poftaci ftrafzydła,
Głofem dmący jęczącym w trąbę chrapotliwą,
Tę'wiadomość ogłafza nazbyt nrefzćzęŚliwą; 
łże KROLOWA Pol/ka, y KROLOW A w cnoty, 
Równe fwey wyfokośći maiąca przymioty, 
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M ATKA KROLOW, wraz Sierot, labo zMajeftalu* 
Z  wielą z  tych we Krwi zwiąźku, eo Panuią Światu, 
Wielkai Córka Cefarza* a zaś tego Zón£,
Który Oycem Oyczyzny^ iuż w trunnę złożona* 
Jakże Lud Chrześćiańlki wieścią tą żafmuca!
A Monarchom Europy żałoby rozrzuca,
Tąż. kray Polfki pokrywa, iśk wzdłuż* iak fzeroki* 
Wraz łzami oblewaiąc przez dżdżyfte obłoki, 
Zatym fię po powietrzu tułaiąc w mgłow cieni, 
Któro światło pomroczą wfpoźnioney Jelienij 
Wyda nie kiedy ięki, ufzom przeraźliwe,
I kto nie z dzikim fereem, w  śzrod ferca dotkliwe; 
My Muzy w ciężfzey bywfzy nad innych żałobie 
Tak trętwiały, iż równe byłyśmy Niobie*
TeraZ że w tak burzliwym przeciwności czafie,
Gdy Oyca ferce w równym ieft z Wafzym tarafie. 
Wielcy KROLEWICOWIE czemu nie wracacie? 
Weźmiecie folgę Z Oyća y Jemu ią dacie,
Tłoczące tak zbytniego żalu W as, ciężary, 
Dzielący dla ulżenia podług równey miary*
M y, y wfzyfcy, ten ciężar dźwigać pomożemy. 
Gdyż także obciążeni żalem fię czuiemy,
A  te dla nas naywiękfze ulżenia zadatki,
Oglądaiąc Obrazy żywe, zmarłey M A TK I, 
Spieszcie pociechy,Oyca, y nadzieie Świata,
Niech iuż chęć do powrotu, niebieży, lecz lata.
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. W tym .znowu! Iława, będąc ufzu nśtężonyeh,. 
Słyfzy bydź KRÓLE WICÓW Nafzych zniewolonych. 
Chęcią Oyca y własną, że do Połjfki {piefzą,
Z  pQŚzrOdku niebefpieczeńftw, czym ,gdy ią pooicfz%, 
Pokazała twarz iafną, iak z między chmur Iłońce,
I biegnące przed Niemi uprzedzając gońce,
Z  wieścią tak pożądaną dla wfzyftkich .pofpiefza, 
Przez co fię wielka radość, z wielkim żalem miefza; 
Nam głos, to y to tłumi, coż wżdy uczyniemy?
Brzmi Radość, ięczą Zale, więc Muzy milczemy.
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