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Pieśń XVI¹²
Nic po tych zbytnich potrawach, nic po tym
Śrebrze na służbie³ i obiciu złotym;
Nam k woli⁴, kędy róża pozno kwitnie
Nie szuka zbytnie⁵.
Dobra-ć i miętka⁶, co ą na ǳie wszęǳie⁷;
A kiedy równe⁸ towarzystwo sięǳie,
Prędka dobra myśl, a tym eszcze chutnie ⁹,
Gdy nie bez lutnie .
Lutnia — wóǳ tańców i pieśni uczonych,
Lutnia — ochłoda myśli utrapionych:
Ta serce miękczy swym głosem przy emnym
Bogom poǳiemnym¹⁰.

¹Ks. , Pieśń XVI — w pieśni po awia się wiele motywów z utworów Horacego (Carmina I , I ).
[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]
³na służbie — w mie scu, gǳie się przechowu e naczynia stołowe. [przypis redakcy ny]
⁴nam k woli (starop.) — dla nas. [przypis redakcy ny]
⁵zbytnie (starop.) — zbytnio; barǳo. [przypis redakcy ny]
⁶miętka — zdr. od: mięta. [przypis redakcy ny]
⁷co ją najǳie wszęǳie — którą można wszęǳie znaleźć. [przypis edytorski]
⁸równe — dobrane. [przypis redakcy ny]
⁹chutniej — chętnie , barǳie ochoczo (por. chuć). [przypis redakcy ny]
¹⁰serce miękczy (…) Bogom poǳiemnym — aluz a do postaci Orfeusza, który potraﬁł poruszyć za pomocą swe
muzyki Furie („ ęǳe”), a nawet rzeczy nieożywione. Kiedy zmarła ego żona Eurydyka, udał się do poǳiemi
i tak oczarował Plutona, że uwolnił on Eurydykę pod warunkiem, że Orfeusz nie odwróci się, dopóki nie wy dą
na ziemię. Kiedy uż mieli postawić swe stopy na ziemi, Orfeusz odwrócił się i Eurydyka natychmiast zniknęła.
Ogromny żal Orfeusza po powtórne stracie żony tak rozwścieczył trackie kobiety, że w czasie edne z orgii
z okaz i bachanaliów rozerwały go na strzępy; zob. też: Ks. , Pieśń XXI, Ks. , Pieśń II oraz Ks. , Pieśń VI.
[przypis redakcy ny]
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