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Pieśń XXI¹²
Srogie łańcuchy na swym sercu czu ę;

Lecz to szczęściem szacu ę³,
Żem est tak pięknym sidłem ułowiony;

Wesoło żywę⁴, w trosce położony,
A w tym swoim wzdychaniu

Mam rozkosz⁵ przeciw⁶ luǳkiemu mniemaniu,
Oczy ǳiwne piękności,

W których sie wszytki na du ą wǳięczności⁷.
ǲień to błogosławiony,

Kiedym a waszym sidłem upleciony⁸.

¹Ks. , Pieśń XXI — w pieśni po awia ą się liczne motywy z poez i Francesca Petrarki. [przypis redakcy ny]
²W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach

est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]
³szczęściem szacuję — uważam za szczęście. [przypis redakcy ny]
⁴żywę (starop. forma  os. lp.) — ży ę. [przypis redakcy ny]
⁵rozkosz* (starop.) — przy emność, zadowolenie (znaczenie nieco inne niż obecnie). [przypis redakcy ny]
⁶przeciw — wbrew. [przypis redakcy ny]
⁷wǳięczności — tu: wǳięki. [przypis redakcy ny]
⁸upleciony — schwytany, opleciony. [przypis redakcy ny]

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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