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Na historyją trojańską¹
Nie dopiero to wieǳą, że dobrze miłować.
Ważył się przedtym Parys przez morze żeglować
Dla nadobne Heleny, którą emu była
Za złote abłko piękna Wenus namieniła.
Nie dbał, chocia pogonią miała być za nimi,
Choć miał tego przypłacić braty roǳonymi,
Na koniec swym upadem i wszytkiego domu.
Smakowała mu miłość, nie wiem, ako komu.

¹Opowiadanie prozą Historyja trojańska, z którego Kochanowski zaczerpnął pewne szczegóły do Odprawy
posłów greckich, po awiło się w druku w r. . [przypis redakcy ny]
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