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Do Mikołaja Wolskiego¹
Owa eǳiesz precz od nas, mieczniku drogi!
Gǳież to mnie też mieć było życzliwsze bogi,
Żebych był towarzystwa twego mógł zażyć,
Przy tobie i do Kolchów śmiałbym się ważyć
Przez morskie Symplegady² płynąć, gǳie śmiały
Jazon ledwe mógł uwieść swó korab³ cały.
Przy tobie a, cnotliwy starosto, mogę
Wszytkę Lartĳadego ob echać drogę,
Trący ą, Lotofagi i ednookie
Cyklopy, i możnego dwory wysokie
Eola, Antyfata, i ęǳę zioły
Możną luǳi przetwarzać to w psy, to w woły;
Piekło, syreny, Scyllę, Charybdę srogą
I czabany słoneczne, potrawę drogą,
Nim morskie, tyrany szerokowładne,
Wszytko to rzeczy wytrwać przy tobie snadne.
Ale mnie (czego taić zgoła nie mogę)
Niewiasta smutna trzyma, które gdy drogę
Wspomionę, wnet twarz blednie, oczy łzy le ą,
A mnie patrząc i serce, i członki mdle ą,
Że uż ani w omacmie pruć się brzytwami,
Ani pomyślę szachów grać z Sybillami.
A tak edź sam w dobry czas, mnie zostawiwszy,
A potym, świat wedle swe myśli zwieǳiwszy,
Boda w sławie i w dobrym zdrowiu do Polski
Przy echał, dobrych o ców cnotliwy Wolski!

¹Mikoła Wolski (–) — miecznik koronny, a za Zygmunta III marszałek wielki, miłośnik sztuki
i literatury, po którym zachował się w Bibliotece Jagiellońskie duży zbiór książek hiszpańskich, podróżował wiele
po Europie, zwłaszcza w młodości. Odbywał poselstwo m.in. do papieża Klemensa VIII. [przypis redakcy ny]
²Symplegady — mityczne ruchome skały, miażdżące przepływa ący mięǳy nimi statek. [przypis edytorski]
³korab — statek. [przypis edytorski]
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