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JÓZEF RUFFER

Maryja Panna
Jakkolwiek ono było¹, o Mary o Panno,
Godna est, iżbyś Duszom pięknie dobrych luǳi

Matka Boska

Była matką, co Boga z łona swego buǳi,
A aśnie e czystością słodką, nienaganną.

Jakkolwiek ono było, o Panno Mary o,
Niecha Twego Poczęcia Nieskalane ǲiwo
Przyświeca zno om Duszy gwiazdą miłościwą,
Ko ące Ta emnice niecha się w nim kry ą.

Podle Krzyża Chrystusów Radość nienaganną,
Płakałaś w czyste Duszy, o Synu wieǳąca,
Że eno luǳkim oczom zaszedł, na wzór Słońca,
Jakkolwiek ono było, o Mary o Panno.

Zaiste i w Niebiosa przeczystą lilĳą
Byłaś wzięta przez Syna, iżbyś zasiadała,
Z Nim na Stolicy wieczne , i przeto Ci chwała,
Jakkolwiek ono było, o Panno Mary o…

¹jakkolwiek ono było — tu: akkolwiek to było; akkolwiek tam było. [przypis edytorski]
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