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Do paniej
Imię twe, pani, które rad mianu ę,
Na ǳiesz w mych rymiech często napisane,

Miłość, Poez a, Przemĳanie

A kiedy bęǳie od luǳi czytane,
Masz przed inszymi, esli a co czu ę¹.

Bych cię z drogiego marmoru postawił,
Bych cię dał ulać i z szczerego złota
(Czego uroda i twa godna cnota),
Jeszcze bych cię czci trwałe nie nabawił.

I mauzolea, i egiptskie grody
Ostatnie śmierci próżne być nie mogą²;
Albo e ogień, albo nagłe wody,
Albo e lata zazdrościwe zmogą;

Sława z dowcipu³ sama wiecznie stoi,
Ta gwałtu nie zna, ta się lat nie boi.

¹Masz przed inszymi, jesli ja co czuję — przewyższasz innych, eśli a trafnie to czu ę. [przypis redakcy ny]
²Ostatniej śmierci próżne być nie mogą — nie mogą ostatecznie być wolne od zagłady. [przypis redakcy ny]
³Sława z dowcipu — sława oparta na talencie poetyckim. [przypis redakcy ny]
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