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JAN ANDRZEJ MORSZTYN

Cuda miłości¹
Przebóg! Jak ży ę, serca uż nie ma ąc?

Nie ży ąc, ako ogień w sobie czu ę?
Kochanek, Miłość, Ogień

Jeśli tym ogniem sam się w sobie psu ę,
Czemuż go pieszczę, tak się w nim kocha ąc?

Jak w płaczu ży ę, wśród ognia pała ąc?
Czemu wysuszyć ogniem nie próbu ę

Łzy

Płaczu? Czemu tak z ogniem postępu ę,
Że go nie gaszę, w płaczu opływa ąc?

Ponieważ wszytkie w oczach u ǳiewczyny
Pociechy, czemuż muszę od nich stronić?
Czemuż zaś na te narażam się oczy?

Cuda te czyni miłość, e to czyny,
Którym kto by chciał rozumem się bronić,
Tym pręǳe w sidło z rozumem swym wskoczy.

Rozum

¹Początkowe stro sonetu (opisowo–narracy ne) zbudowane są z epitetów sprzecznych, doskonałych przy-
kładów oksymoronów. Druga część sonetu (w tym wypadku ostatnia strofa) zawiera zwykle pewną refleks ę.
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