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Pieśń I¹
Pewienem tego, a nic sie nie mylę,
Że bądź za długą, bądź za krótką chwilę,
Albo w okręcie całym² doniesiony,
Albo na desce biedne przypławiony³
Będę ednak u brzegu,
Gǳie dale nie masz biegu,
Lecz odpoczynek i sen nieprzespany⁴,
Tak panom, ako chudym zgotowany.

Ale na świecie kto tak głupi żywie,
Żeby nie pragnął prze echać szczęśliwie
Dróg niebezpiecznych, a uść niepogody
I szturmów⁵ srogich krom⁶ swe znaczne szkody?
Lecz tylko że pragniemy,
Ale nie rozumiemy,
Czego sie trzymać, ako sie sprawować
Żeby nie przyszło na koniec bobrować⁷.

A chytre morze, ile znakomitych⁸,
Tyle pod wodą żywi skał zakrytych.
Tu sieǳi złotem Cześć koronowana,
Tu lekkim piórem Sława przyoǳiana,
Tu Chciwość nieszczęśliwa
Zbiera, a nie używa;
Tu luba Rozkosz i Zbytek wyrzutny⁹,
Pod nimi Nęǳa prędka i Żal smutny.

Tamże i Krzywda, i Zazdrość przeklęta,
Przed którą biada zawżdy Cnota święta.
Więc esli człowiek ednę skałę minie,
Wnet na to mie sce na inszą napłynie;
Tak iż snadź namędrszemu
Trudno pogoǳić¹⁰ temu,
Aby przynamnie więznąć albo zbłęǳić
Nie miał, chyba gdy kogo Pan chce rzęǳić¹¹.

¹W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w utworze est
odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

²cały — tu: ocalony. [przypis redakcy ny]
³przypławiony — przywieziony wodą. [przypis redakcy ny]
⁴nieprzespany (starop.) — taki, z którego nie można się obuǳić. [przypis redakcy ny]
⁵szturm — burza. [przypis redakcy ny]
⁶krom (starop.) — bez. [przypis redakcy ny]
⁷bobrować (daw.) — broǳić w woǳie albo grzęznąć w błocie ak bóbr. [przypis redakcy ny]
⁸znakomity (starop.) — widoczny, znaczny. [przypis redakcy ny]
⁹wyrzutny — rozrzutny. [przypis redakcy ny]

¹⁰pogoǳić — zaraǳić. [przypis redakcy ny]
¹¹rzęǳić — rząǳić. [przypis redakcy ny]
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Woǳu prawǳiwy i Wieczna Światłości,
Uskróm z łaski swe morskie nawałności.
A podnieś ogień portu¹² zbawiennego,
Na który patrząc moglibysmy tego
Morza chytrego zdrady
Przebyć bez wszelkie wady¹³,
A odpoczynąć po tym żeglowaniu
W długim poko u i bezpiecznym spaniu.

¹²ogień portu — światła portowe. [przypis redakcy ny]
¹³wada — tu: szkoda. [przypis redakcy ny]

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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