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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Sonet V
        
I nie miłować ciężko, i miłować¹
Nęǳna pociecha, gdy żąǳą zwieǳione²
Myśli cukru ą nazbyt rzeczy one,
Które i mienić³, i muszą się psować⁴.

Vanitas, Przemiana, Strach
Kondyc a luǳka, Miłość

Komu tak bęǳie dostatkiem smakować
Złoto, sceptr⁵, sława, rozkosz i stworzone
Piękne oblicze, by tym nasycone
I mógł mieć serce, i trwóg się warować⁶?
Miłość est własny⁷ bieg bycia naszego;
Ale z żywiołów utworzone ciało,
To chwaląc, co zna początku równego⁸,
Zawoǳi duszę, które wszystko mało,
Gdy ciebie, wieczne i prawe ⁹ piękności,
Same nie wiǳi, celu swe miłości.

¹I nie miłować ciężko, i miłować — porówna http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/aszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-ciezko-kto-nie-milu e-c.html [przypis edytorski]
²zwieść (daw.) — oszukać. [przypis edytorski]
³mienić się (daw.) — zmieniać się. [przypis edytorski]
⁴i mienić, i muszą się psować — muszą się zmieniać i psuć. [przypis edytorski]
⁵sceptr — berło królewskie; tu przenośnie: właǳa. [przypis edytorski]
⁶warować — obronić; por. warownia. [przypis redakcy ny]
⁷własny — właściwy. [przypis edytorski]
⁸początku równego — takiego samego (tu: ziemskiego, materialnego) pochoǳenia. [przypis edytorski]
⁹prawy (daw.) — prawǳiwy. [przypis edytorski]

Bóg, Ciało, Dusza

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.

      Sonet V (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)



