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Sonet XX. Pożegnanie (Do D. D.)
 . .

Odpychasz mię? — czym two e serce uż postradał?
Lecz am go nigdy nie miał; — czyli broni cnota?

Serce, Pieniąǳ, Miłość,
Kobieta demoniczna,
MężczyznaLecz ty pieścisz innego; — czy że nie dam złota?

Lecz am go wprzódy¹ nie dał, a ciebie posiadał.
Chciwość, Poeta,
Kochanek, Poez a, Sława,
KobietaI nie darmo; choć skarbów przed tobąm nie składał²,

Ale mi drogo każda kupiona pieszczota,
Na wagę duszy mo e , poko em żywota;
Dlaczegoż mię odpychasz? nadaremniem badał.

ǲiś odkrywam łakomstwo nowe w sercu two em:
Pochwalnych wierszy chciałaś — marny pochwał dymie!
Dla nich więc igrasz z bliźnich szczęściem i poko em?

Miłość, Korzyść, Poez a,
Poeta, Imię

Nie kupić Muzy³! W każdym ślizgałem się rymie,
Gdym szedł na Parnas⁴ z lauru wieńczyć cię zawo em,
I ten wiersz wraz mi stwardniał, żem wspomniał twe imię.

¹wprzódy — wcześnie . [przypis edytorski]
²przed tobąm nie składał — nie składałem przed tobą: przykład ruchome końcówki czasownika; por. nada-

remniem badał. [przypis edytorski]
³Muza — choǳi tu zapewne o Muzę poez i miłosne Erato. [przypis edytorski]
⁴Parnas — pasmo górskie w Grec i; w mit. gr. sieǳiba Apollina oraz stanowiących ego orszak ǳiewięciu

Muz, patronek poszczególnych sztuk. [przypis edytorski]
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