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Do Anny
Królowi rówien, a eśli się goǳi
Mówić co więce , i króla przechoǳi,

Kobieta, Miłość

Anno, kto sieǳąc prawie przeciw tobie,
Przypatru e się coraz twe osobie
I słucha twego śmiechu przy emnego,
Co wszytkich zmysłów zbawia mię, smutnego,
Bo skoro namnie wzrok skłonię ku tobie,
Słowa nie mogę domacać się w sobie;
Język mi zmilknie, płomień się w mię kradnie,
W uszu mi piszczy, noc przed oczy padnie,
Pot przez mię bĳe, drżę wszytek i bladnę,
Tylko że martwy przed tobą nie padnę.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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