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ELŻBIETA DRUŻBACKA
 

Opisanie wzajemnejmiłości tejże Sio-
stry z Bratem
Nie byłoby to w poǳiwieniu żadnem

W ten czas, kiedy wiek szczęśliwością słynął,
Złoty wiek, Czas, UpadekSiostra, Brat, Roǳina,
Miłość

Gdy był użytszym¹, w wybaczeniu snadnem²,
I kiedy złotem, miodem, mlekiem, płynął:

Ażeby aka w roǳie alternata³
Zabronić miała siostrze kochać brata.

Ale w te porze zwać możemy cudem,
Gǳie szczera miłość, w gniazǳie⁴ rodowitem

Termin znalazła mięǳy dwo ga ludem,
Kocha ącym się prawem przyzwoitem;

Jak para ptasząt sympatycznym związkiem,
Takim brat siostrę lubi obowiązkiem.

Rzekłabym, że się z Jowisza i Ledy
Jak Pollux, Kastor, Helena roǳili;

Że sama zgoda panowała wtedy,
W łabęcim⁵ a u spólnie z sobą żyli:

Zna ǳiesz tę miłość ǳiś mięǳy bliźnięty,
Tak z Maryanną kocha się Wincenty.

¹użytszy — łaskawszy, ho nie szy. [przypis edytorski]
²snadny (daw.) — łatwy. [przypis edytorski]
³alternata (daw.) — zmiana biegu wypadków. [przypis edytorski]
⁴w gniazǳie — ǳiś popr.: w gnieźǳie. [przypis edytorski]
⁵łabęcim — ǳiś popr.: łabęǳim. [przypis edytorski]
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