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Z Anakreonta¹ Miłość, Poez a

Miłość, Poez a
Ja chcę śpiewać krwawe bo e,
Łuki, strzały, miecze, zbro e;
Mo a lutnia — Kupidyna,
Piękne Aodyty syna.

Jużem był porwał bardony²
I nawiązał nowe strony³;
Jużem śpiewał Mery ona⁴
I prędkiego Sarpedona;⁵

Lutnia swym zwycza em g’woli
O miłości śpiewać woli.
Bóg was żegna , krwawe bo e,
Nie lubią was strony mo e.

¹Anakreontowi, lirykowi z VI w. p.n.e., mylnie przypisywano autorstwo wydanego w r.  przez pary-
skiego księgarza–humanistę, Henri Etienne’a, zbioru drobnych poez i greckich, oǳnacza ących się błahą treścią
i beztroskim nastro em (topika miłosna, taniec, piękno, wino. itd.). W rzeczywistości na wcześnie sze spośród
owych „anakreontyków”, ogromnie popularnych i często naśladowanych w w. XVI–XVIII, pochoǳą z pierw-
szych lat nasze ery. [przypis redakcy ny]

²bardony — struny basowe nada ące się do pieśni wo ennych. [przypis redakcy ny]
³strony — struny. [przypis edytorski]
⁴Meryjona — Merion, eden z greckich bohaterów w wo nie tro ańskie . [przypis redakcy ny]
⁵Sarpedona — Sarpedon, syn Jowisza, król Likii, sprzymierzeniec Tro an w wo nie z Grekami. Zginął

w walkach pod Tro ą. [przypis redakcy ny]
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