


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JAN ANDRZEJ MORSZTYN

Do trupa
Leżysz zabity i am też zabity,

Ty — strzałą śmierci, a — strzałą miłości,
Cierpienie, Kochanek,
Miłość, Niewola, Ogień,
Śmierć, TrupTy krwie, a w sobie nie mam rumianości¹,

Ty awne świece, a mam płomień skryty,

Tyś na twarz suknem żałobnym nakryty,
Jam zawarł² zmysły w okropne ciemności³,
Ty masz związane ręce, a wolności
Zbywszy mam rozum łańcuchem powity.

Ty ednak milczysz, a mó ęzyk kwili⁴,
Ty nic nie czu esz, a cierpię ból sroǳe,
Tyś ak lód, a am w piekielne śreżoǳe⁵.

Ty się rozsypiesz prochem w małe chwili,
Ja się nie mogę, stawszy się żywiołem
Wiecznym mych ogniów, rozsypać popiołem.

Vanitas

¹Ty krwie… — Ty nie masz krwi w ciele, a nie mam rumieńca; kochanek est pobladły, ponieważ z powodu
cierpienia krew odpłynęła mu z twarzy. [przypis edytorski]

²zawrzeć — zamknąć coś. [przypis edytorski]
³Jam zawarł zmysły w (…) ciemności — kochanak est odrętwiały, niewrażliwy na bodźce. [przypis edytorski]
⁴kwilić — zanosić się płaczem. [przypis edytorski]
⁵śreżoga — rozedrgane z powodu gorąca powietrze (np. w upalny ǳień albo blisko źródła ciepła), sprawia ące

wrażenie mgły. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-trupa
Tekst opracowany na podstawie: Jan Andrze Morsztyn,  wierszy, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Leszek Kukulski, Olga Sutkowska.
Okładka na podstawie: Portret młodego mężczyzny w zbroi, Sustermans, Justus (-), domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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