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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Pieśń IX
         

Ma ąc umysł stateczny czynić, co należy,
Niech mo a łódź, gǳie pęǳi wola Boża, bieży

Bóg, Kondyc a luǳka,
Podróż, Wolność

I przy brzegu, który mi Bóg naznaczył, stanie,
Jeśli nie est bezportne luǳkie żeglowanie.

Co na świecie, chyba błąd? kłopoty? marności?
Imię tylko poko u snadź i szczęśliwości,
Którą wiǳi, a nie zna duch, chciwy lepszego,
Będąc akmiarz¹ związany od sługi swo ego.

Sława smaczna, rozkoszy, właǳa, siła złota,
Drugdy² twa, Zeno³ twardy, słowem stalna cnota,

Los, Śmierć

Wątłe tamy na powódź zaćmione bogini.
Lecz ta niech zwycza zmieni, śmierć folgi nie czyni.

Więc co tam spoko nego, gǳie burza ustawna?
Przeto woli me rada (rząǳić sie nie sprawna) Chętne żagle rozwiła ku twe , Panie, chwale;
Ty mię wieź, ty styru sam: tak skończę bieg w cale⁴.

¹jakmiarz — prawie, ledwie nie. [przypis redakcy ny]
²Drugdy — niekiedy, czasem. [przypis redakcy ny]
³Zeno (a. Zenon) — filozof gr., twórca stoicyzmu, ur. w końcu IV w. przed Chr. [przypis redakcy ny]
⁴w cale — w całości. [przypis edytorski]
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