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Do gościa
Gościu, własną twarz wiǳisz przeważne Dydony¹,
Obraz pozorny, obraz pięknie wystawiony.

Fałsz, Pozory, Kłamstwo,
Kobieta, Cnota,
Samobó stwoTakam była; ale myśl różna od te sławy,

Która mię zła potkała za me chwalne sprawy.
Bom Eneasza ako żywa nie wiǳiała
Anim w tro ańskie burdy Ayki poznała,
Ale uchoǳąc łoża I arby srogiego
Puściłam się na ostrość miecza śmiertelnego.
Kto cię na mię podburzył, Maro niechutliwy,
Żeś swym kłamstwem śmiał zelżyć żywot mó cnotliwy?

¹Dydona — założycielka i królowa Kartaginy; na wybrzeże Ayki uciekła z roǳinnego Tyru, gdy e brat
Pigmalion zabił e męża Acharbasa; po pewnym czasie chciał ą zmusić do małżeństwa (pod groźbą wo ny) bar-
barzyński władca Jarbas (tu:„I arba srogi”); postawiona wobec takiego wyboru Dydona, popełniła samobó stwo.
Z Eneaszem powiązał losy Dydony Wergiliusz (Maro). [przypis edytorski]
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