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JAN KOCHANOWSKI

Pieśń III¹²
Oko śmiertelne Boga nie wiǳiało,
Prózno by sie tym kiedy chłubić miało.
Lecz On w swych sprawach³ est tak znakomity,
Że naprostszemu nie może być skryty.

Kto miał rozumu, kto tak wiele mocy,
Że świat postawił krom żadne pomocy?
Kto władnie niebem? Kto gwiazdami rząǳi,
Że sie z nich żadna nigdy nie obłąǳi?

Za czy ą sprawą we dnie słońce choǳi,
A miesiąc świeci, kiedy noc nadchoǳi?
Każdy znać musi krom wszelakie zwady⁴,
Że sie to ǳie e wszytko z Pańskie rady⁵.

Jego porządkiem Lato Wiosnę goni,
A czu na Jesień przed Zimą sie chroni.
Ten opatru e⁶, że morze nie wzbierze,
Choć wszytki rzeki w swo e łono bierze.

A to nas namnie niecha nie obchoǳi,
Że nad niewinnym czasem zły przewoǳi
Albo że gorszy⁷ świat po woli⁸ ma ą,
A dobrzy rychle niedostatek zna ą.

Wszystko to Pan Bóg wywróci na nice,
Jeno kto we źrzy w Jego ta emnice,
Jako na koniec zły przedsię wypada⁹,
A dobry w Jego Ma estacie siada.

Toć grunt wszytkiego, bysmy Boga znali,
A Jemu sprawę wszego przypisali.
Kto sie za czasu tego nie napĳe¹⁰,
Człowiek na świecie niepobożny ży e.

¹Pieśń III dodana — pieśń od w.  do  est paraazą agmentów ody Horacego (Carmina III ) noszące
tytuł Ad amicos (Do przyjaciół). [przypis redakcy ny]

²W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w utworze est
odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

³sprawy (daw.) — ǳieła, czyny. [przypis redakcy ny]
⁴krom (…) zwady (starop.) — bez sprzeciwu. [przypis redakcy ny]
⁵rada — tu: postanowienie. [przypis redakcy ny]
⁶opatrywać (daw.) — dbać o co. [przypis redakcy ny]
⁷gorszy — gorsi. [przypis redakcy ny]
⁸po woli (daw.) — zgodnie ze swą wolą. [przypis redakcy ny]
⁹przedsię wypada — ednak spada (z uprzywile owanego mie sca). [przypis redakcy ny]

¹⁰tego nie napĳe — tym nie prze mie. [przypis redakcy ny]
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Tego swych ǳiatek, starszy, naucza cie,
To wychowanie synom waszym da cie;
A niech nie będą nazbyt pieszczonemi,
Niech przywyka ą spać na gołe ziemi.

A skoro który doroście swe miary,
Niecha sie w polach ugania z Tatary,
Niech wzdycha żona mężnego tyranna,
Patrząc nań z murów, i dorosła panna.

Niestetyż, by ten na eznik tak młody
Nie popadł akie znakomite szkody¹¹,
Jesli gǳie na lwa nieborak ugoǳi,
Który po szy ę we krwi luǳkie broǳi.

Przed śmiercią żaden schronić sie nie może
I pierzchliwemu prędkość nie pomoże.
Azaż nie lepie sławy swe poprawić
Niż, prózno sieǳąc, w cieniu wiek swó trawić?

Męstwem Achilles¹², męstwem Hektor¹³ słynie,
A ich pamiątka wiecznie nie zaginie;
Męstwem Alcydes¹⁴ do nieba sie dostał
I Polluks¹⁵ bogiem nieśmiertelnym został.

¹¹jakiej znakomitej szkody — w akąś znaczną szkodę. [przypis redakcy ny]
¹²Achilles — mityczny bohater grecki, waleczny i porywczy, edna z głównych postaci w Iliaǳie Homera.

[przypis redakcy ny]
¹³Hektor — mityczny bohater tro ański, zginął w po edynku z Achillesem. [przypis redakcy ny]
¹⁴Alcydes — wnuk Alceusza, czyli Herakles (Herkules), mitologiczny bohater grecki, znany z nadluǳkie

siły, odwagi, dobroci, ale też grubiaństwa. [przypis redakcy ny]
¹⁵Polluks — eden z braci bliźniaków, zwanych Dioskurami, śmiertelników obdarzonych nieśmiertelnością

(por. gwiazdy konstelac i Bliźniąt, zodiakalne Bliźnięta). [przypis redakcy ny]
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