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Pieśń VII¹²
Trudna rada w te mierze³, przy ǳie sie roz echać,
A przez ten czas wesela i lutnie zaniechać.
Wszystka mo a dobra myśl⁴ z tobą precz odchoǳi,
A z tego mię więzienia nikt nie wyswoboǳi,
Dokąd cię zaś nie u źrzę, pani wszech pięknie sza,
Co ich kolwiek⁵ przyniosła chwila teraznie sza.

Już mi z myśli wypadły te obecne twarzy;
Two e nadobne lice est podobne zarzy⁶,
Która nad wielkim morzem rano sie czerwieni,
A z nienagła⁷ ciemności nocne w światłość mieni;
Przed nią gwiazdy drobnie sze po edne znika ą
I tak uż przyszłe nocy nieznacznie⁸ czeka ą.

Takaś ty w oczu moich; szczęśliwa to droga,
Po które choǳić bęǳie tak udatna noga;
Za źrzę⁹ wam, gęste lasy i wysokie skały,
Że przede mną bęǳiecie taką rozkosz miały:
Usłyszycie wǳięczny¹⁰ głos i przy emne słowa,
Po których sobie teskni biedna mo a głowa.

Lubeż mo e wesele, lubeż me biesiady!
Mnie podobno uż prózno szukać insze rady,
Jeno smutnego serca podpierać naǳie ą;
W naǳie ę luǳie orzą i w naǳie ę sie ą.
A ty tak srogą nie bądź ani mię tym karzy,
Bych długo nie miał wiǳieć two e piękne twarzy.

¹Ks. , Pieśń VII — pieśń oparta na motywach z poez i Petrarki, a także elegików rzym. (Properc usza,
Tibullusa, Owidiusza). [przypis redakcy ny]

²W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach
est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

³w tej mierze — w te sytuac i. [przypis redakcy ny]
⁴dobra myśl — pogoda ducha, wesołość. [przypis redakcy ny]
⁵wszech piękniejsza / Co ich kolwiek… — pięknie sza od wszystkich, co ich… [przypis redakcy ny]
⁶zarza (starop.) — zorza. [przypis edytorski]
⁷z nienagła (starop.) — stopniowo. [przypis redakcy ny]
⁸nieznacznie* (starop.) — będąc niewidoczne. [przypis redakcy ny]
⁹zajźrzeć (daw.) — zazdrościć. [przypis redakcy ny]

¹⁰wǳięczny* (starop.) — miły. [przypis redakcy ny]
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