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JAN KOCHANOWSKI
,   

Do ǳiewki
Jeśli to rada wiǳisz, a życzysz mi tego,
Abych prze cię używał asunku wiecznego,

Cierpienie, Mądrość,
Miłość

Cóż ci rzec, ǳiewko sroga? Po prawǳie am tobie
Inacze to zaǳiałał, a co ǳiś na sobie
Odnoszę, ǳie e mi się nad mo e zasługi;
Ledwe taki na świecie niefortunny drugi.
Czego dale chcesz po mnie? Czy eszcze wątpliwa
Mo a chęć przeciw tobie? Noc w myślach teskliwa
I te ogniste gwiazdy, rozsiane po niebie,
Świadkiem, że nic milszego nie mam okrom ciebie.
Czy zgoła nie chcesz¹, abyś sługę ze mnie miała?
Po prawǳie, by się miłość z rozumem sprzągała,
Wzgarda by miała ruszyć każdego, a uż by
Lepie się odrzec za raz i pana, i służby.
Ale co potym? Miłość ma swe obycza e,
Zna, co lepie , a przedsię przy gorszym zosta e.
A ty, eśli naǳie ę chcesz o łasce swo e
Zgasić we mnie, uż dawno pragniesz śmierci mo e .

¹nie chcesz — u Kochanowskiego według dawne ortografii: „niechcesz” [przypis edytorski]

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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