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Do miłości
Długoż masz, o Miłości, asować me lata?
Czy podobno przed czasem chcesz mię zgłaǳić z świata?

Miłość

Nie tegoć zasłużyły wǳięczne rymy mo e,
Które od umarzłego morza imię two e
Rozniosły aż do brzegu murzyńskie granice¹
Gǳie wieczny znó panu e i wieczne cieplice.
A ty mię za to zabĳ, o rozbó ca srogi,
Aby nie tylko Orfeus wysławia ąc bogi
Był piorunem trozębym z wysoka przerażon²,
Ale i a od ciebie za swo ę chęć skażon.
Jednak: abo nie każda krwawa two a rana,
Abo znośna niewola u wǳięcznego pana.
Tak li ty chcesz, tak li to niesie szczęście mo e,
Nie chcę przeć; mam czym cieszyć smutne serce swo e.
A ty, przebóg, nie za rzy; gniew li to twó czu ę,
Łaskę li, niech do śmierci tę ednę miłu ę!

¹od umarzłego morza… do brzegu murzyńskiej granice — od bieguna do równika. [przypis redakcy ny]
²Według ednego z mnie znanych podań greckich, Orfeusz zginął od pioruna za zdraǳenie ta emnicy

bogów. [przypis redakcy ny]
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