


 

 

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

Cuda miłości¹
Karmię asunkiem² miłość i myśleniem,

Myśl zaś pamięcią i pożądliwością,
Miłość, Głód

Żąǳę naǳie ą karmię i gładkością³,
Naǳie ę ba ką⁴ i próżnym błąǳeniem.

Napawam serce pychą z omamieniem⁵,
Pychę zmyślonym weselem z śmiałością,
Śmiałość szaleństwem pasę z wyniosłością,
Szaleństwo gniewem i złym za ątrzeniem⁶.

Karmię asunek płaczem i wzdychaniem,
Wzdychanie ogniem, ogień wiatrem prawie,
Wiatr zasię cieniem, a cień oszukaniem.

Kto kiedy słyszał o takowe sprawie,
Że i z tym o głód⁷ cuǳy się staraniem
Sam przy te wszytkie głód ponoszę strawie.

¹Utwór ten est sonetem, czyli wierszem o spec alnym ukłaǳie rymów. Składa się z dwóch strof cztero-
wersowych i dwóch - trzywersowych. Gatunek sonetu wykorzystywany był przede wszystkim przez poetów
tworzących lirykę miłosną (por. Sonety do Laury Francesco Petrarki) i refleksy ną (por. Sonety krymskie Mic-
kiewicza). [przypis edytorski]

²frasunek — daw. zmartwienie. [przypis edytorski]
³gładki — daw. ładny. [przypis edytorski]
⁴bajka — pot. zmyślone opowiadanie, nieprawǳiwa historia. [przypis edytorski]
⁵omamienie — złuǳenie. [przypis edytorski]
⁶zajątrzyć — zaostrzyć. [przypis edytorski]
⁷głód — tu: pragnienie czegoś, dotkliwy brak czegoś. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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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