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Do młoǳieńca z obrazu Maasa¹
Młoǳieńcze, próżno wzrok swó ukrywasz przed nami,
Oczy coraz smutnie sze zachoǳą ci łzami,

Rozpacz, Smutek
Żałoba

Na smukłą, młodą postać zapatrzony czule,
Jak winem się upiłeś szlachetnym swym bólem.

W południe, spowinięte² gorącym muślinem,
Na twarzy ukochane śleǳąc żyłki sine,
Możeś w oczy e patrząc, ak w dwa nieba, przeczuł,
Że zarówno z błękitem i ą zgasi wieczór.

Rozstanie, Śmierć

I gdy z wolna ode ǳie pogodna i wiotka
Ta, którą ukochałeś wśród innych, na wieki,
Gdy ak płatki opadną e zwiędłe powieki —
Wieǳ, pod twoim spo rzeniem nawet śmierć est słodka.

¹Maas lub Maes, Nicolaes (–) — holenderski malarz okresu baroku, uczeń Rembrandta. [przypis
edytorski]

²spowinięte — inacze : otoczone. [przypis edytorski]
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