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ELŻBIETA DRUŻBACKA
 

NaObraz płaczącegoKupidyna i smut-
nej Wenery
Cóż się to z tobą Kupidynie ǳie e,

Gdy płaczesz na to, że cię ogień grze e?
Miłość, Smutek, Łzy,
Ogień, Woda

Wszak miłość, które synem cię nazwali,
Nie wodą chłoǳi, ale ogniem pali.

Nie masz co chwalić te w tobie odmiany,
Krytyczne za nią, goǳieneś nagany:

Chcąc łzami zalać takowe płomienie,
Co im przeciwne zimnych wód chłoǳenie.

Nie wiem kogo z was winić w te intryǳe,
Gdy twarz Wenery w smutne minie wiǳę.

Kupido płacze, ta oczy odwraca,
Próżna z amorów waszych taka praca.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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