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O miłości
Ma uż pokó Prometeus¹, lecz a miasto niego
Jestem przybit na rogu Kaukazu śnieżnego.

PrometeuszCierpienie, Miłość

Mnie orlica serce żrze, które na swe męki
Odrasta i żywi zwierz łakomy przezǳięki.
Ma pokó Andromeda², lecz a, przykowany
Do skały, prze cuǳy grzech pode mu ę rany.
Do mnie płynie wieloryb rozdarwszy paszczekę.
Gǳie a mam rady szukać? Gǳie się a uciekę?
Ratu , mężny Herkules, ratu , Perseu sławny,
A odnów ( edno by w czas) na mnie przykład dawny!

¹Prometeus — Prometeusz, olbrzym z rodu tytanów, wykradł na użytek luǳi ogień z nieba, za co Jo-
wisz kazał przykuć go do skały Kaukazu, gǳie orzeł szarpał mu odrasta ącą wciąż wątrobę. Wybawcą ego był
Herkules. [przypis redakcy ny]

²Andromeda — córka króla Etiopii, Cefeusza (syna Jowisza), i Kas opei, oddana na pożarcie smokowi
morskiemu, wielorybowi (pustoszącemu kra za bluźnierstwo Kas opei, która twierǳiła, że est pięknie sza od
nereid). Ocalił Andromedę Perseusz, który poślubił ą zabiwszy potwora. [przypis redakcy ny]
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