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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Sonet III
    

Panno bezrówna¹, stanu człowieczego
Wtóra² ozdobo, nie psowała³ w które ⁴

Matka Boska

Pokora serca, ni godność pokory,
Przeǳiwna matko stworzyciela swego!

Ty, głowę starwszy⁵ smoka okrutnego,
Którego adem świat był wszystek chory⁶,

Wąż

Wziętaś est w niebo nad wysokie chóry⁷;
Chwalebna, szczęścia używasz szczerego⁸.

Szczęście, Zaświaty

Tyś est dusz naszych ak księżyc prawǳiwy,
W którym wiecznego baczymy⁹ promienie
Miłosierǳia¹⁰, gdy na nas grzech straszliwy

Księżyc, Słońce, Noc,
Grzech, Kondyc a luǳka

Przywoǳi ¹¹smutne nocy ciężkie cienie!
Ale [Ty] zarzą¹² uż nam nastań raną¹³,
Pokaż twego słońca światłość żądaną.

¹bezrówny (daw.) — niema ący nikogo a. niczego równego sobie; niezrównany. [przypis edytorski]
²wtóry (daw.) — drugi. [przypis edytorski]
³psować — ǳiś popr.: psuć. [przypis edytorski]
⁴Szyk przestawny pod wpływem składni łacińskie : w które nie psowała (nie psuła się). [przypis redakcy ny]
⁵starwszy — ǳiś popr.: starłszy (starop. forma imiesłowu). [przypis redakcy ny]
⁶smoka okrutnego, Którego jadem świat był wszystek chory — szatana; odnośnie całego obrazu por. Rǳ , .

[przypis edytorski]
⁷wysokie chóry — chóry anielskie w niebie. [przypis redakcy ny]
⁸szczery (daw.) — prawǳiwy. [przypis edytorski]
⁹baczyć (daw.) — wiǳieć, zauważać. [przypis edytorski]

¹⁰W którym wiecznego… — szyk przestawny: w którym wiǳimy promienie wiecznego miłosierǳia… [przy-
pis redakcy ny]

¹¹przywoǳić (daw.) — sprowaǳać. [przypis edytorski]
¹²zarzą — zorzą. [przypis redakcy ny]
¹³raną — poranną. [przypis redakcy ny]
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