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Słowo
Jeśli nieba prze rzystość albo wód głębina
Jest zwierciadłem pogodnym lub sinym odmętem,

Niebo

A wonny słup powietrza, który się ugina,
Jak kolumna od srebra, zwiemy firmamentem¹,

Jeżeli wszystkie kwiaty znamy po imieniu
I śmierć z miłością wiążemy niby narcyz z różą,

KwiatySłowo

A śleǳąc serc i planet obroty w skupieniu,
Znużenie ciszą zwiemy, a niepokó burzą,

O, eśli wszystko ma swó dźwięk, barwę lub imię
Na te ziemi, co czarna błękitem oddycha,

Miłość

Jak nazwać falę wrzącą, co przez piersi płynie
A na usta ak gołąb wylatu e cicha?

¹firmament — sklepienie niebieskie, niebo. [przypis edytorski]
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