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Sonet XI. Do…
Patrzysz mi w oczy, wzdychasz — zgubna twa prostota;
Lęka się adu, który w oczach żmii płonie,

Miłość, Niebezpieczeństwo

Trucizna, Wąż
Ucieka nim cię oddech zatruty owionie,
Jeśli nie chcesz kląć reszty two ego żywota.

Szczerość, eszcze mi edna pozostała cnota;
Wieǳ, że niegodny ogień zapalasz w mym łonie;

Młodość, Starość,
Cmentarz, Uczta

Lecz umiem żyć samotny — i po cóż przy zgonie
Ma się wikłać w me losy niewinna istota?

Lubię rozkosz, lecz zwoǳić nadto estem dumny,
Tyś ǳiecko — mnie namiętne przepaliły bole;
Tyś szczęśliwa, twe mie sce w biesiadników kole —

Mo e, gǳie są przeszłości cmentarze i trumny.
Młody bluszczu! zielone obwĳa topole,
Zostaw cierniom grobowe otaczać kolumny.
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