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Sonet XVII. Dobry wieczór
Dobry wieczór! on dla mnie na słodszym życzeniem;
Nigdy, czy to przed nocą ǳieli nas zapora,

Wieczór, Kochanek, Miłość
niespełniona, Miłość
romantycznaCzyli mię ranna znowu przywołu e pora,

Nie żegnam się, ni witam z takim zachwyceniem,

Jak w tę chwilę, wieczornym ośmielony cieniem;
Ty nawet, milczeć rada i płonić się skora,
Gdy usłyszysz życzenie dobrego wieczora,
Żywszym okiem, głośnie szym rozmawiasz westchnieniem.

Niecha ǳień dobry wschoǳi tym, co społem ży ą,
Ob aśniać pracę, która ich ręce ednoczy;
Dobranoc niech szczęśliwych kochanków otoczy,

Małżeństwo, Miłość

Gdy z rozkoszy kielicha trosk osłodę pĳą;
A tym, co się kocha ą i swą miłość kry ą,
Dobry wieczór niech przyćmi zbyt wymowne oczy.
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