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(Miłość godnym nie nazwie…)
 .  

Miłość godnym nie nazwie, komu zabraknie uśmiechu —
Przetrwa eno w udrękach, eśli na zawsze u rzała,

Miłość niespełniona

Trwoni kle noty i skarby, za które nie ma poǳięki,
I błogosławi, gdy siebie sama spopiela ofiarą.

Miły! Jakkolwiek by było: two a ścieżka ku szczęściu,
Którą znasz eno ty eden, przez me zbliżenie ściemniona.

Rozstanie, Poświęcenie

Tedy¹ odrywam się w ranach: niech nie zamąci cię nigdy
Los, co na przekór życzeniu nadto łatwo się zdraǳa.

Czuły! I więce ponad to: iżby przenigdy westchnienie
Wǳięczne two e igraszki nie zamąciło — wygnanym²
I, podwó nie cierpiący, żegnam, tedy strapienie
Ze mną tylko wciąż gada i z tą ubogą mą pieśnią.

¹tedy — więc, zatem. [przypis edytorski]
²wygnanym — tu: estem wygnany. [przypis edytorski]
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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