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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Sonet II
Na one¹ słowa Jopowe²:
Homo natus de muliere, brevi vivens tempore³ etc.

Z wstydem poczęty człowiek, uroǳony
Z boleścią, krótko tu na świecie żywie,

Cień, Kondyc a luǳka

I to odmiennie⁴, nęǳnie, bo aźliwie;
Ginie od słońca ak cień opuszczony.

I od takiego, Boże nieskończony,
W sobie chwalebnie i w sobie szczęśliwie

Anioł, Bóg, Kondyc a
luǳka, Miłosierǳie,
MiłośćSam przez sie ży ąc, żądasz akmiarz⁵ chciwie

Być miłowany i chcesz być chwalony.

ǲiwne są Twego miłosierǳia sprawy⁶:
Tym się Cherubim⁷, przepaść zrozumności,
ǲiwi zdumiały, i stąd pała⁸ prawy

Płomień, Serafim⁹, w szczęśliwe miłości.
O święty Panie, da , niech i my mamy
To, co mieć każesz, i tobie oddamy!

¹one (daw.) — te. [przypis edytorski]
²słowa Jopowe — słowa Hioba (J ,). [przypis edytorski]
³Homo natus de muliere, brevi vivens tempore (łac.) — Człowiek uroǳony z niewiasty ży e przez krótki czas;

początek pierwsze stro est wolnym przekładem tego motta. [przypis edytorski]
⁴odmiennie — tu: niestale, nie ednakowo. [przypis redakcy ny]
⁵jakmiarz — ledwie nie; prawie. [przypis redakcy ny]
⁶ǲiwne są Twego miłosierǳia sprawy — Boże miłosierǳie i łaska były po ęciami teologicznymi intensywnie

dyskutowanymi w XVII wieku. [przypis edytorski]
⁷cherubim a. cherub — anioł pozosta ący w bezpośrednie bliskości Boga. [przypis edytorski]
⁸pałać (daw.) — płonąć a. arzyć się. [przypis edytorski]
⁹Serafim — anioł pozosta ący w bezpośrednie bliskości Boga, przedstawiany ako istota powstała z bez-

dymnego ognia. [przypis edytorski]
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