


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JAN KOCHANOWSKI
,   

Do miłości
Matko skrzydlatych Miłości¹,
Szafarko trosk i radości,

Miłość

Wsiądź na swó wóz uzłocony,
Białym łabęciom zwierzony²!
Puść się z nieba w snadnym biegu, Kwiaty, Obrzędy
A staw się na wiślnym brzegu,
Gǳie ku twe ćci ołtarz nowy
Stawię swą ręką darnowy.
Nie dam ci krwawe ofiary,
Bo co ma ą srogie dary
U boginie dobrotliwe
Czynić i światu życzliwe ?
Ale dam kaǳidło wonne,
Które nam kra e postronne
Posyła ą; dam i śliczne
Zioła w swych barwach rozliczne.
Masz fi ołki, masz lelĳą.
Masz ma eran i szałwĳą,
Masz wǳięczny swó kwiat różany,
To biały, a to rumiany.
Tym cię błagam, o królowa
Bogatego Cypru, owa
Abo różne serca zgoǳisz,
Abo i mnie wyswoboǳisz.
Ale racze nas obo e
Wzów pod złote arzmo swo e;
W którym niecha ci służywa³,
Póki a i ona żywa.
Przyzwól, o matko Miłości,
Szafarko trosk i radości!
Tak po świecie niecha wszęǳie
Two a właǳa wieczna bęǳie!

¹skrzydlatych Miłości — Amorków. [przypis redakcy ny]
²wóz… białym łabęciom zwierzony — Wenus wyobrażano na wozie zaprzężonym w gołębie lub łabęǳie.

[przypis redakcy ny]
³służywa (starop. liczba podwó na) — (niecha ci) służymy. [przypis edytorski]
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