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O tejże¹
Jako ogień a woda różno siebie choǳą,
Tak miłość a powaga nigdy się nie zgoǳą.

Miłość, Wróg, Śmiech,
Szaleństwo

Dobrze by się nie kłaniać nieprzy acielowi,
Ale tym sakiem Miłość uż o płatne łowi².
A im się kto chce mężnie popisać w te mierze,
Tym więce śmiechu na się i błazeństwa bierze.
A przedsię abo musim porzucić ten statek,
Abo nam (to rzecz pewna) szaleć na ostatek.
Telefów rozum³ chwalę i przy tym zostanę,
Bo ten, czym był postrzelon, tymże goił ranę.

¹Utwór odnosi się do aszki z Ksiąg trzecich pt. O miłości (Głód a praca miłość kazi…). [przypis edytorski]
²Ale tym sakiemMiłość już o płatne łowi — miłość łowi siecią nie na żarty, lecz naprawdę. [przypis redakcy ny]
³Telefów rozum — Telefos, raniony przez Achillesa, za radą wyroczni wyleczył niego ącą się ranę rǳą tego

oszczepu, którym była zadana. [przypis redakcy ny]

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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