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Diament i kryształ
Darmo tym być, do czego kto się nie uroǳił.
Kryształ brylantowany¹wielu oczy zwoǳił;
Gdy się więc nad rubiny i szmaragi² drożył³,
Ktoś prawǳiwy dy ament z nim obok położył.
Zgasł kryształ; a co niegdyś aśniał u obrączki,
Ledwo go potem złotnik chciał zażyć do sprzączki⁴.

¹brylantowany — imitu ący brylant ǳięki odpowiednie obróbce szliﬁerskie . [przypis redakcy ny]
²szmaragi (daw. forma oboczna) — szmaragdy. [przypis redakcy ny]
³drożyć się — tu: cenić się, wynosić. [przypis redakcy ny]
⁴do sprzączki — choǳi o sprzączkę u trzewika; ozdoby te były wykonywane z mnie cennych kamieni ze
względu na łatwość ich zniszczenia lub zgubienia. [przypis redakcy ny]
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