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NagrobekHannie Spinkowej odmę-
ża¹
Jeśli człowiek po śmierci słyszy albo czu e,
Hanno, o Hanno mo a, twó cię mąż mianu e.

Cnota, Śmierć, Żona

Pókiś na świecie była, pókiś używała
Wǳięcznych darów niebieskich, mam za to, żeś znała
Mo ę uprze mość i chęć szczerą przeciw sobie;
Teraz, kiedyś w tym zimnym położona grobie,
Czym cię inszym mam ućcić — eno płaczem swoim,
Który-m a wieczny winien wielkim cnotom twoim.

¹Hanna Spinkowa — córka Anny Kobylińskie , . voto Bzickie (por. . II ), zmarła mięǳy kwietniem
 a czerwcem . [przypis redakcy ny]
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