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.

JAN ANDRZEJ MORSZTYN

Niestatek
Oczy są ogień, czoło est zwierciadłem,
Włos złotem, perłą ząb, płeć¹ mlekiem zsiadłem,
Usta koralem, purpurą agody²,
Póki mi, panno, dotrzymu esz zgody.
Jak się zwaǳimy³ — agody są trądem,
Usta czeluścią, płeć ble wasem⁴ bladem,
Ząb szkapią kością, włosy pa ęczyną,
Czoło maglownią⁵, a oczy perzyną⁶.
¹płeć — daw. cera. [przypis edytorski]
²jagody — daw. policzki. [przypis edytorski]
³zwaǳimy — pokłócimy. [przypis edytorski]
⁴blejwas (z niem. Bleiweiβ) — biel ołowiana; roǳa barwnika używanego
w malarstwie i rzemiosłach. [przypis edytorski]
⁵maglownia — wałek do maglowania bielizny. [przypis edytorski]
⁶perzyna — daw. iskra, zgliszcza, żarzący się popiół. [przypis edytorski]
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Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na
Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego
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E-book
można
pobrać
ze
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/niestatek-oczy-sa-ogien-czoloest-zwierciadlem

strony:

Tekst opracowany na podstawie: Jan Andrze Morsztyn,  wierszy, Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a
zrealizowana
w
ramach
pro ektu
Wolne
Lektury
(http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Leszek Kukulski, Olga
Sutkowska.
Okładka na podstawie: CRW_, See-ming Lee æ�Žæ€�æ˜Ž SML@Flickr,
CC BY-SA .
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 .
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