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JAN ANDRZEJ MORSZTYN

Niestatek
Pręǳe kto wiatr w wór zamknie, pręǳe i promieni

Słonecznych drobne kąski wżenie¹ do kieszeni,
Kobieta

Pręǳe morze burzliwe groźbą uspokoi,
Pręǳe zamknie w garść świat ten, tak wielki, ak stoi,

Pręǳe pięścią bez swo e obrazy² ogniowi
Dobĳe, pręǳe w sieci obłoki połowi,

Pręǳe płacząc nad Etną łzami ą zale e,
Pręǳe niemy zaśpiewa, i ten, co szale e,

Co mądrego przemówi; pręǳe stała bęǳie
Fortuna³, i śmierć z śmiechem w ednym domu sięǳie,

Pręǳe prawdę poeta powie i sen płonny⁴,
Pręǳe i aniołowi płacz nie bęǳie plonny⁵,

Pręǳe słońce na nocleg skry e się w askini,
W więzieniu bęǳie pokó , luǳie na pustyni,

Pręǳe nam zginie rozum i ustaną słowa,
Niźli bęǳie stateczna która białogłowa.

¹wżenie — włoży. [przypis edytorski]
²bez swojej obrazy — sam nie ponosząc uszerbku. [przypis edytorski]
³Fortuna — los, przeznaczenie. [przypis edytorski]
⁴płonny — nieskuteczny, bezowocny. [przypis edytorski]
⁵plonny — wyda ący plon, przynoszący korzyść. [przypis edytorski]
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