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Błogosławieństwo
( )

Błogosławiony rok ów, miesiąc, i nieǳiela,
I ǳień ów, i dnia cząstka, i owa goǳina,

Miłość, Miłość
niespełniona

I chwila, i to mie sce, gǳie mo a ǳiewczyna
Uczucia mi natchnęła, choć ich nie poǳiela.

Błogosławione oczki blasku i wesela,
Skąd amorek wygląda i łuczek napina,

Oko

Błogosławiony łuczek, strzałki i chłopczyna,
Co do mnie wówczas strzelił¹, ach! i dotąd strzela.

Błogosławię ci pierwsza piosnko nieuczona,
Którą odbiły lasy domowe i rzeki,
Którą potem o czysta powtarzała strona.

Poeta, Miłość, Słowo,
Twórczość, Sława

Błogosławię ci pióro, którym w czas daleki
Wsławiłem Ją, i mo a pierś błogosławiona,
W które Laura mieszkała i mieszka na wieki!

¹chłopczyna, co do mnie (…) strzelił — Amor. [przypis edytorski]
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