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Do Piotra Kłoczowskiego¹
Nie chcę cię, Pietrze, do Włoch drugi raz prowaǳić.
Trafisz sam; a mnie też czas o sobie poraǳić,

Młodość, Podróż

Jeśli mi w rewerenǳie czy lepie w sa anie,
Jeśli mieszkać przy dworze czy na swoim łanie?
Ty bęǳiesz w czas do tego, a dokądeś młody,
Uży świata za czasu i piękne swobody!
Co waǳi, póki lata nie za dą leniwe,
Wiǳieć szeroki Duna , wiǳieć Alpy krzywe
Albo gǳie wpośrzód morza sławne miasto leży²,
Albo gǳie pod dawny mur bystry Tyber bieży³.
Do edź i Partenopy⁴, a u źrzysz te lasy,
Gǳie złote rózgi szukał Eneasz przed czasy.
Tamże i piekło bęǳie, i ogromna skała,
Z które wieszcza Sybilla odpowiedź dawała⁵.
Jedź w dobry czas, abych cię zaś oglądał zdrowo,
A donieś to mo emu Jędrze owi⁶ słowo,
Że dokąd go nie wiǳę, musi mię być teszno,
A tak, łaskaw li na mię, niecha bywa spieszno!

¹Piotr Kłoczowski (zm. ) — towarzysz Kochanowskiego w podróży do Włoch w r. , późnie kasztelan
zawicho ski. [przypis redakcy ny]

²wpośrzód morza sławne miasto — Wenec a. [przypis redakcy ny]
³gǳie pod dawny mur bystry Tyber bieży — w Rzymie. [przypis redakcy ny]
⁴u Partenopy — w Neapolu. [przypis redakcy ny]
⁵Aluz a do początku VI księgi Eneidy: Eneasz uda e się za wskazówką wieszczki Sybilli, uzbro ony w złotą

różdżkę, do Hadesu — „piekła”. [przypis redakcy ny]
⁶mojemu Jędrzejowi — Andrze owi Nideckiemu (por. przyp. do . II ). Ponieważ Nidecki bawił we Wło-

szech w r. , wówczas zapewne powstała aszka Do Kłoczowskiego, a więc bezpośrednio po powrocie poety
do kra u. [przypis redakcy ny]
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