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WESPAZJAN KOCHOWSKI
 

Psalm II
De profundis clamavi ad Te Domine¹.

Psalm ²

WESTCHNIENIE DO PANA BOGA NA POWSTANIE Z GRZECHU
PRAWǱIWE
Z głębokości wołałem ku Tobie Panie, ku Tobie Boże z padołu płaczu i z turmy³ mizerii⁴.

Bo nie masz na świecie, kto by wspomógł albo upadłego podźwignął; z adła⁵ za-
zdrość, omylna przy aźń, chciwość nienasycona, którzy się w offertach świadczą bliźniemu
z uczynnością, tych serca i ręce na barǳie na zdraǳie sto ą⁶.

Tak człowiek człowiekowi wilkiem, względem dobrego mienia; dopieroż dusza od
chytrych nieprzy aciół w twardem oblężeniu zosta e.

Ciało domownik zły, wala się w błocie nieprawości, ako wieprz ty ąc młótem⁷ roz- Ciało, Rozkosz, Grzech
koszy⁸.

Świat niby gospodarz machiny te oszustem est, gdy nas, próżną chwałą zwieǳio-
nych, ak łątki akie pokazawszy, nagle do kosza zmyka.

Czart mie sca, które sam utracił, zazdroszcząc: albo burzy ciało przeciwko duchowi,
albo ducha kusi niedobrych myśli podnietą.

Teć⁹ są ka dany, któremi mię okowanego¹⁰ posaǳił grzech w ciemnicy głębokie , skąd
eżeli Pan nie wydźwignie, tom a na wieki synem zatracenia.

E duszo mo a, nie odwłucza ¹¹ zbawienia, które przed Tobą, nie tylko gotów Zbawi-
ciel, ale też i ręce wyciąga z krzyża na podźwignienie two e.

Oto woła: Pódźcie¹² do mnie, którzy pragniecie, a a posilę was; u mnie żywe wody
źródło est, na żywot wieczny pryska ące.

Jeżeli mało na te woǳie, aby pragnienie ugasiła, owóż z ciała pokarm, ze krwi napó ,
doskonałe w na cięższym głoǳie posilenie.

Prawdać to, o Panie, że z Ciebie, w Tobie i przez Cię na pewnie sze zbawienie; ale
wielkość popełnionych złości, poczuwa ąc, co zasłużyła, od te zbawienne prezerwatywy¹³
stroni.

¹De profundis clamavi ad Te Domine (łac.) — z głębokości wołałem do Ciebie, Panie; Psalm  ().
[przypis edytorski]

²Psalm  — w ǳisie sze numerac i np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm . [przypis edytorski]
³turma — tu: więzienie. [przypis edytorski]
⁴mizeria — tu: bieda, nęǳa; nieszczęsne położenie. [przypis edytorski]
⁵zjadły — tu: za adły. [przypis edytorski]
⁶stać na czym — trzymać się czego, obstawać przy czym, nie odstępować od czego; stać na zdraǳie: być

niezmiennie zdradliwym. [przypis edytorski]
⁷młóto (starop.) — słód (t . skiełkowane i wysuszone ziarna zbóż służące ako eden z surowców w piekar-

nictwie, do produkc i piwa itp.). [przypis edytorski]
⁸tyjąc młótem rozkoszy — ty ąc ǳięki pożywce, aką da e rozkosz. [przypis edytorski]
⁹teć są — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -ci, skróconą do -ć; znaczenie: to właśnie są. [przypis

edytorski]
¹⁰okowany — skuty ka danami. [przypis edytorski]
¹¹odwłuczać — ǳiś: odwlekać. [przypis edytorski]
¹²pódźcie — daw. forma trybu rozkazu ącego, ǳiś: pó dźcie. [przypis edytorski]
¹³prezerwatywa (daw., z łac.) — tu: ochrona. [przypis edytorski]
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Czyni naǳie a ufność w nieprzebranem miłosierǳiu Two em; ale skancerowane grze-
chami sumienie sprawiedliwość trwoży.

Zginąłem syn marnotrawny, dokąd się obrócić nie wiem; ednak uważa ąc litość i do-
broć Pańską, apelu ę do miłosierǳia.

Bo lubo Pan w sądach skryty, w sprawiedliwości groźny: ma ednak trybunału swego
asystentkę, nad upadłymi politowanie.

On gdy pokutu em, odpuszcza, gdy się nawracamy, przy mu e, eżeli pokutę odwłó-
czemy, nie chcąc śmierci grzesznego, cierpliwie czeka poprawy.

Nie przyszedł bowiem powoływać sprawiedliwych, ale upadłych, i opuszcza trzodę
owiec, a szuka edne dobry Pasterz zginione .

Nie tylko nie garǳi głosem grzesznika, gdy o pomoc do niego woła; ale i na mnie sze
pokutu ącego westchnienie bez odwłoki¹⁴ przy mu e.

Więc i a w tych okowach nieprawości zosta ąc, do Niego wołam: Panie pospiesz się
ku ratunku memu.

Przybądź mi Boże ku wspomożeniu, a odku pęta grzechowe, w których uwikłany nie
mogę wzlecieć do Ciebie, któryś est na wysokości.

Tymczasem niż mi pióra bogomyślności odrosną, czołgać się będę do krzyża, w któ-
rym na pierwsze nieprzy aciół dusznych¹⁵ zwycięstwo.

Do krzyża tego świętego, na którym orator Chrystus na pierwszą miał do O ca nie-
bieskiego przemowę, O cze odpuść im, bo nie wieǳą co czynią.

Ten tedy spółistotny O cu, który chciał i mógł odpuszczenie dać, ufam mocno że i ze
mną dla krzyża i krwi swo e uczyni miłosierǳie.

Chwała O cu, i Synowi, i Duchowi świętemu etc¹⁶.

¹⁴bez odwłoki (starop.) — niezwłocznie. [przypis edytorski]
¹⁵duszny (daw.) — tu: duchowy. [przypis edytorski]
¹⁶etc. (łac.) — skrót od et caetera: i tak dale , i tym podobnie. [przypis edytorski]
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