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Do ǳiewki
Da , czegoć nie ubęǳie, byś nawięce dała;
Da , czego próżno dawać potym bęǳiesz chciała,

Kobieta, Miłość,
Przemĳanie, Starość

Kiedyć zmarski twarz zorzą, a gładkie zwierciadło
Okaże to na oko, że cię siła spadło.
Już tam służyć nie będą te pieszczone słowa:
„Stachniczku, duszo mo a!” — rychle : „Bądź mi zdrowa,

Mary a, łaski pełna!” — a w ręku pacierze,
Na akie przy kościele baba pieniąǳ bierze.
Teraz możesz lelĳą piękny włos otoczyć,
Teraz możesz zaśpiewać, możesz w tańcu skoczyć;
Po chwili przyǳie druga, którą prze ǳiesz laty,
I rzeczeć: „Weźm ty kąǳiel; przysto nie mnie z swaty.”

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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