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Do miłości
Jam przegrał, a, Miłości! — Tyś plac otrzymała,
Tyś mię prawie do zimne wody¹ uż dognała.

Klęska, Miłość, Po edynek,
Niewola

Wiǳę swó błąd na oko i próżne naǳie e,
A przed wstydem i żalem serce prawie mdle e.
Ku temuś mię kresowi swym pochlebstwem wiodła,
Abyś mię czasu swego tak haniebnie zbodła.
Zbodłaś mię, a ten zastrzał twó nielitościwy
Mnie być pamiętny musi, pókim edno żywy.
Acz i żywot w twych ręku, a eśli litości
Twe nade mną nie bęǳie, am zginął, Miłości!
Zginąłem, a łzy mo e dokonać mię ma ą
Które mi z oczu płynąć nigdy nie przesta ą.
Postaw słup marmurowy², znak zwycięstwa twego,
Na nim zawieś zewłoki poimania swego³,
Zewłoki, akie wiǳisz, i korzyść ubogą,
Bo w tyraństwie twym luǳie zbogacieć nie mogą.
Cokolwiek est, twó łup est: weźmi naprzód z głowy
Na poły uż przewiędły wieniec fi ołkowy.
Potym lutnią, a przy nie pieśni żałościwe,
Na akie się zdobyło serce nieszczęśliwe;
To też nocny przewodnik, świeca opalona,
I broń w późnych przygodach nieraz doświadczona.
Jest co więce ? Facelet⁴ łzami napo ony,
W nim obrączka ze złota, upominek płony,
A nawet mieszek próżny; toć wysługa mo a,
A na ten czas, Miłości, ze mnie korzyść two a,
Na które przestań, proszę, a mnie nieszczęsnego
Z uszyma puść do domu, ako z targu złego⁵!

¹do zimnej wody — do samobó stwa. [przypis redakcy ny]
²marmurowy — u Kochanowskiego zgodnie z dawną ortografią est: „marmórowy”. [przypis edytorski]
³zewłoki poimania swego — zwłoki swego niewolnika. [przypis redakcy ny]
⁴Facelet (a. falcelit) — chusteczka, chusteczka do nosa. [przypis edytorski]
⁵z uszyma puść do domu… — staropolskie przysłowie: „Ze złego targu — z uszyma do domu” o znaczeniu:

z awantury (bó ki) wy ść możliwie cało. [przypis redakcy ny]
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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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wolności korzystania z dóbr kultury.
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