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Oda VII
 .  

Jeśli ukształtować zechcesz, naturo,
Przed oczami wszechświata akowąś postać,

Stworzenie, Natura,
Kondyc a luǳka

By okazać, co zdołasz, ulubieniec
Twe łagodności bezmierne niechby miał ślad.

Wszystko niecha w nim bęǳie harmonią,
Jako wiosna przepyszna, kwiatami rozwita¹, człon każdy;
Wszelakie gesty łaskawe,
Każde poruszenie przemiłe i lekkie.

Wszelako w każde rozmarzone oblicze ry esz
Ży ącego ducha i ową, aczkolwiek radosną,

Duch

Przecie okrutną obo ętność,
Co równoważy w spoko u żąǳę i moc.

¹rozwity — rozwinięty. [przypis edytorski]
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