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Dobranoc Jacenta

I wam usta czyste,
Kobieta, Sen

I słodkie oczęta,
I piersi parzyste.

Ja nie spać statecznie
Całą noc gotowym,

Bo któż śpi bezpiecznie
Przy skarbie takowym?

Wzięłaś mi sen cały,
Oczu twych czarami,

Czary, Oko

Nie będę, zuchwały,
Żartował z oczami.

Pó dęż a do fary¹,
Jak się na ǳień zbierze,

Na te two e czary
Zakupię pacierze.

Kupięć² a i świecę,
Za złotowiec cały,

Bym nie miał tęsknicę,
Po Jacente białe .

Przyna mnie uproszę,
Jeśli est zuchwała,

By, co a ponoszę,
Toż samo cierpiała.

¹fara (daw.) — kościół parafialny. [przypis edytorski]
²kupięć — skrócone: kupię ci. [przypis edytorski]
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