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ELŻBIETA DRUŻBACKA
 

Na Obraz płaczącego Kupidyna i smutnej Wenery
Cóż się to z tobą Kupidynie ǳie e,
Gdy płaczesz na to, że cię ogień grze e?
Wszak miłość, które synem cię nazwali,
Nie wodą chłoǳi, ale ogniem pali.
Nie masz co chwalić te w tobie odmiany,
Krytyczne za nią, goǳieneś nagany:
Chcąc łzami zalać takowe płomienie,
Co im przeciwne zimnych wód chłoǳenie.
Nie wiem kogo z was winić w te intryǳe,
Gdy twarz Wenery w smutne minie wiǳę.
Kupido płacze, ta oczy odwraca,
Próżna z amorów waszych taka praca.
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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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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

Miłość, Smutek, Łzy,
Ogień, Woda

