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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Sonet IV
  ,    ,    
Pokó — szczęśliwość; ale bo owanie
Byt nasz podniebny¹: on srogi ciemności
Hetman² i świata łakome marności
O nasze pilno czynią³ zepsowanie.

Grzech, Szatan, Szczęście
Kondyc a luǳka, Konﬂikt
wewnętrzny, Walka, Wo na,
Vanitas

Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie!
Ten nasz dom⁴ — ciało —, dla⁵ zbiegłych lubości⁶
Niebacznie⁷ za źrząc⁸ duchowi zwierzchności,
Upaść na wieki żądać nie przestanie.

Ciało, Dusza, Grzech

Cóż będę czynił w tak straszliwym bo u,
Wątły, niebaczny, rozdwo ony w sobie?
Królu powszechny, prawǳiwy poko u
Zbawienia mego, est naǳie a w tobie⁹!
Ty mnie przy sobie postaw, a prześpiecznie¹⁰
Będę wo ował i wygram statecznie¹¹!

¹podniebny — tu: ǳie ący się pod niebem, a więc na ziemi. [przypis edytorski]
²srogi ciemności hetman — szatan. [przypis redakcy ny]
³pilno czynią — usilnie stara ą się. [przypis edytorski]
⁴dom — metafora ciała ako domu była popularna w liryce staropolskie . [przypis edytorski]
⁵dla (daw.) — tu: z powodu. [przypis edytorski]
⁶zbiegłe lubości — przemĳa ące przy emności. [przypis edytorski]
⁷niebacznie (daw.) — nieostrożnie. [przypis edytorski]
⁸zajźrzeć a. zaźrzeć (daw.) — zazdrościć. [przypis redakcy ny]
⁹Królu powszechny, prawǳiwy pokoju Zbawienia mego, jest naǳieja w tobie — możliwy est również inny
poǳiał składniowy: Królu powszechny, prawǳiwy poko u, zbawienia mego est naǳie a w Tobie. [przypis
edytorski]
¹⁰prześpiecznie (daw.) — bezpiecznie. [przypis redakcy ny]
¹¹statecznie (daw.) — pewnie. [przypis edytorski]

Bóg, Zbawienie,
Zwycięstwo
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      Sonet IV (O wojnie naszej, którą wieǳiemy z szatanem, światem i ciałem) 

