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Do drużby
Zarĳadres królewic, ako żyw nie zna wszy,
Tylko piękną Odatę przez sen raz wiǳiawszy,
Miłował ą serdecznie i tak choǳił o tym,
Że musiała być ego poślubioną potym¹
Toż się i mnie przydało, drużba mó cnotliwy²,
Że nigdy cię nie znawszy, zawżdym był chętliwy
Do twego towarzystwa; a nie mam w pamięci,
Bych cię (co też niemała pobudka do chęci)
I przez sen kiedy wiǳiał; ale pismo two e,
To ciebie ozna miło i przed oczy mo e
Przyniosło, żem cię w głowę lepie wlepił sobie,
Niżby mi cię był posłał w twe własne osobie
Wroty sen rogowymi³, gdy poczyna świtać,
A Tytan⁴ swo e konie w łąkach każe chwytać.
Przeto tego bądź pewien, że cię z tymi liczę,
Którym a sercem prawym wszego dobra życzę.
A to węzeł est mocny i nad insze trwały,
Który piękne Pamięci córki⁵ zawiązały.

¹Historię miłości Zariadresa i Odaty poda e pisarz hellenistyczny, Ateneus, w XIII księǳe encyklopedycz-
nego ǳieła Uczta mędrców (po r.  p.n.e.), stanowiącego kopalnię cytat, anegdot i szczegółów obycza owych.
[przypis redakcy ny]

²drużba mój cnotliwy — być może aszka zwraca się do Jana Januszowskiego, drukarza-humanisty, wyraz
drużba bowiem oznaczał imiennika. [przypis redakcy ny]

³W roty sen rogowymi — starożytni Grecy, opiera ąc się na podobieństwie dźwiękowym w ęzyku greckim
wyrazów: róg i spełniać oraz kość słoniowa i łuǳić, wierzyli, że sny spełnia ące się wychoǳą z krainy snów bramą
rogową, a złudne bramą z kości słoniowe . [przypis redakcy ny]

⁴Tytan — Helios, bóg słońca i światła ǳiennego, przemierza ący sklepienie niebieskie na rydwanie zaprzę-
żonym w ogniste rumaki. [przypis redakcy ny]

⁵pięknej Pamięci córki — Muzy. [przypis redakcy ny]
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