Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

ADAM MICKIEWICZ
 

Sonet XXI. Danaidy
Płci piękna! gǳie wiek złoty, gdy za polne kwiaty,
Za haowane kłosem ma owe sukienki,
Kupowano panieńskie serduszka i wǳięki,
Gdy do lube gołębia posyłano w swaty?

Miłość, Korzyść, Kobieta,
Kochanek

ǲisia wieki są tańsze a droższe zapłaty.
Ta, które złoto da ę, prosi o piosenki;
Ta, które serce da ę, żądała me ręki;
Ta, którą opiewałem, pyta, czym bogaty.
Danaidy¹! rzucałem w bezdeń wasze chęci
Dary, pieśni i we łzach roztopioną duszę;
ǲiś z ho nego am skąpy, z czułego szyderca.
A choć mię dotąd eszcze nadobna twarz nęci,
Choć eszcze was opiewać i obdarzać muszę:
Lecz dawnie wszystko dałbym, ǳiś wszystko — prócz serca.

¹Danaidy (mit. gr.) — córki króla Argos, Danaosa; za zamordowanie swoich mężów w ǳień ślubu zostały skazane na wieczne wykonywanie daremne pracy w Hadesie: napełnianie wodą beczki bez dna. [przypis
edytorski]

Skąpiec, Serce
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