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Do ǳiewki
Nie ucieka przede mną, ǳiewko uroǳiwa,
Z two ą rumianą twarzą mo a broda siwa

Mężczyzna, Młodość,
Pokusa, Pożądanie, Starość

Zgoǳi się znamienicie; patrz, gdy wieniec wĳą,
Że pospolicie saǳą przy róże lelĳą.

Nie ucieka przede mną, ǳiewko uroǳiwa,
Serceć eszcze niestare, chocia broda siwa;
Choć u mnie broda siwa, eszczem niezganiony,
Czosnek ma głowę białą, a ogon zielony.

Nie ucieka , ma rada; wszak wiesz: im kot starszy,
Tym, pospolicie mówią, ogon ego twarszy¹;
I dąb, choć mieścy² przeschnie, choć list³ na nim płowy,
Przedsię stoi potężnie, bo ma korzeń zdrowy.

¹twarszy — twardszy. [przypis edytorski]
²mieścy — mie scami, tu i ówǳie. [przypis edytorski]
³list — tu: liść. [przypis edytorski]
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