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JAN KOCHANOWSKI

Pieśń X¹²
Juno, porzuć swó gniew długi,
A ty, Pallas, także drugi;
Gładka Wenus gładszą czu e,
Nowy sąd Parys gotu e.
Jabłko złote położyła
Erycyna, bo zwątpiła³.

Śliczna ǳiewko, tak tusz sobie⁴:
Kle not ten należy tobie;
A żadna eszcze nie wstała⁵,
Którać by go od ąć miała.
Równie taka rano wschoǳi
Jutrzenka, gdy ǳień nadchoǳi.

Służyć i hołdować tobie
Kładę a za szczęście sobie.
A ty o me uprze mości
I nie wątp o stateczności⁶;
Abowiem póki duch we mnie,
Nie masz, eno sługę ze mnie.

¹Pieśń X dodana — pierwsze litery kole nych wersów te pieśni tworzą akrostych: JAGǊEJSKA KRJSKA
IAN (czyli: JAGNIESZKA KRYSKA, JAN) — por. Pieśń IX dodana. Agnieszka Kryska była siostrą Wo ciecha
Kryskiego, dworzanina Zygmunta Augusta, przy aciela poety. [przypis redakcy ny]

²W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w utworze est
odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

³Juno, porzuć (…) zwątpiła — agment początkowy (w. –) stanowi nawiązanie do mitologicznego sądu
Parysa: stanęły doń trzy boginie, Juno, Pallas i Wenus („Erycyna”), a zwyciężczynią została Wenus, która tuta
musi uznać zwycięstwo pięknie sze od siebie i przekazać e symbol swego pierwszeństwa. [przypis redakcy ny]

⁴tusz sobie (starop.) — spoǳiewa się. [przypis redakcy ny]
⁵wstała — tu: powstała. [przypis redakcy ny]
⁶stateczność (starop.) — wierność, stałość. [przypis redakcy ny]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
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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