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Do miłości
Gǳie teraz ono abłko i on klinot drogi,
Który mógł zahamować nieścignione nogi

Miłość

Pierzchliwe Atalanty¹? Gǳie taśma szczęśliwa²,
Która serca i myśli upornych dobywa?
Ciebie na pomoc wzywam, ciebie, o Miłości.
Które z wieku używa świat dobrotliwości,
Która spornych żywiołów gniew spinasz łańcuchem,
Dna morskiego i nieba sięgasz swoim duchem,
Lwom srogość ode mu esz i żubrom północnym,
Użyte serce da esz bohatyrom mocnym.
Ty mię ratu , a swo ą strzałą uzłoconą
Ugodź w serce, a okróć myśl nieunoszoną
Zapamiętałe ǳiewki, które ani skokiem
Człowiek dogonić może, ledwe za źrzeć okiem.

¹ono jabłko… pierzchliwej Atalanty— Atalanta, słynna z piękności córka króla Scyru. Warunkiem otrzymania
e ręki była wygrana w wyścigach z nią w biegu. Udało się to Hippomenesowi, który ściga ąc się z królewną
rzucał po droǳe otrzymane od Wenus złote abłka, a Atalanta zatrzymywała się, aby e podnosić. [przypis
redakcy ny]

²taśma szczęśliwa — przepaska Wenery rozbuǳa ąca miłość. [przypis redakcy ny]
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