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O miłości
Kto naprzód począł Miłość ǳiecięciem malować,
Może mu się zaprawdę każdy poǳiwować;
Ten wiǳiał, że to luǳie bez rozumu prawie,
A wielkie dobra tracą przy te głupie sprawie.
Tenże nie darmo przydał do ramienia pierze,
Bo tam częsta odmiana; to gniew, to przymierze.
Strzały znaczą, że nagle człowieka ugoǳi,
A z one rany żaden zdrowo nie odchoǳi.
We mnie strzały mieszka ą i ten bożek mały,
Ale mu pewnie wszytki pióra wypadały,
Bo się nie da wypłoszyć nigǳie z serca mego
Ani mi odpoczynku pozwoli żadnego.
Co za rozkosz masz mieszkać w suchych kościach moich?
Żaby uż nie czas przenieść gǳie inǳie strzał swoich?
Lepie swe mocy na tych nieukach skosztu esz,
Bo uż nie mnie, ale mó tylko cień asu esz,
Który eśli zatracisz, kto tak śpiewać bęǳie?
Z moich tych prostych rymów esteś sławnym wszęǳie,
Które rumiane twarzy i oka czarnego
Nie zamilczą u panie , i chodu snadnego¹.

¹chodu snadnego — kroków lekkich, elastycznych. [przypis redakcy ny]
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