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Do boginiej
Bogini, która miłością szafu esz,
A luǳkie serca według swe asu esz
I cieszysz myśli, eśli niewǳięczności
I ty nie lubisz w uprze me miłości,
Sfolgu mi mało; owa się wyłamię
Z te niepobożne niewole , która mię
Tak sasowała, że i zdrowia nie mam,
I o rozumie toż na koniec mniemam.
Już mię nie wraca ku pierwsze wolności,
Bo nie wiem, bych żyć umiał bez miłości.
Tylko pan inszy niech mi rozkazu e,
Jednaż ta, co est uprze mość, nie czu e.
A a, gdy zbędę arzma tak ciężkiego,
Na znak twe łaski i ulżenia swego
Postawię palmę złotą w twym kościele,
Która ten napis poniesie na czele:
„Tobie, o można Wenus, estem dana,
Żeś zbyć pomogła niewǳięcznego pana.”

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
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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