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Z Anakreonta
Próżno się mam ode mować¹,
Wiǳę, że muszę miłować.

Klęska, Miłość, Walka

Miłość mi dawno raǳiła,
Lecz a, ako prawy wiła²,
Nie chciałem słuchać e rady,
Aż nama³ przyszło do zwady.
Bo sa dak⁴ z łukiem porwała,
A mnie na rękę wyzwała⁵.
Ja też, ako Hektor zasię⁶,
Wziąwszy karacenę⁷ na się,
Tarcz i szablę ako brzytwę,
Stoczyłem z Miłością bitwę.
Ona ku mnie ciągnie rogi⁸,
A a co nadale w nogi.
A gdy wszytkich strzał pozbyła,
Sama się w bełt⁹ obróciła
I prosto mi w serce wpadła,
A mnie zaraz moc odpadła.
Próżno tedy noszę zbro ę,
Próżno za pawęzą¹⁰ sto ę:
Bo kto mię ma bić na górze¹¹,
Kiedy nieprzy aciel w skórze?

¹odejmować — bronić się przed czymś. [przypis edytorski]
²prawy wiła — prawǳiwy szaleniec. [przypis edytorski]
³nama — nam (starop. liczba podwó na). [przypis edytorski]
⁴sajdak — pokrowiec na łuk i strzały. [przypis edytorski]
⁵na rękę wyzwała — wyzwała na po edynek. [przypis edytorski]
⁶zasię — zaś. [przypis edytorski]
⁷karacena — roǳa skórzane zbroi z żelaznymi łuskami. [przypis edytorski]
⁸ciągnie rogi — naciąga łuk; rogi — wygięte końce łuku z nacięciami do cięciwy. [przypis redakcy ny]
⁹bełt — strzałę. [przypis edytorski]

¹⁰za pawęzą — pawęż to podłużna tarcza. [przypis edytorski]
¹¹na górze — tu: na zewnątrz ciała. [przypis edytorski]
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