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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Pieśń I
      

Nie trafunek przygodny luǳkie sprawy¹ rząǳi:
fortunę szaloną, choć upornie błąǳi,

Bóg, Los

Chełzna² twardym munsztukiem twego moc zrząǳenia,
O mądrości, wszystkiego żywocie stworzenia!

Lutość i sprawiedliwość — wszytkie two e sprawy
A przed twemi oczyma i lewy i prawy³. Błąǳenie, Dobro, Pozory,

ZłoWięc temu i to zdrowo, co sie zda, że szkoǳi
Tamtemu i to waǳi, co mu żywot słoǳi.

A my na two e sprawy, choć wzrok ciemny mamy,
Kiedy cie poznać chcemy, dotknąć sie władamy.

Bóg, Ciemność, Grzech,
Kondyc a luǳka, Światło

Żeś nam nie tylko być dał, ale by szczęśliwie
Każdy żył, sam sie dawasz wszytkim lutościwie.

Ale ta twa powszechna łaska, Panie wieczny,
By cień światła two ego, ten to blask słoneczny,
Chocia rzeczy oświeca ednako poddane,
Same promienie czyste i polerowane.

O wszechmogący Boże, światłości szczęśliwa,
Serca nasze osiadła rǳa grzechów płaczliwa,
Skąd, chocia nas oświecasz, żywiemy, ak w nocy,
A adu tego pozbyć — nie nasze czyn mocy.

Ty nas oczyść, prosiemy; miłosierǳia twego
Niech promień, bĳąc w serce, odnosi od niego
Ku tobie asny odraz chwały i miłości,
O Panie, nasza chwało, nasza szczęśliwości!

¹luǳkie sprawy rząǳi (starop. N lm.) — rząǳi luǳkimi sprawami. [przypis redakcy ny]
²Chełzna — kiełzna, opanowu e. [przypis redakcy ny]
³i lewy i prawy — i grzeszny i sprawiedliwy. [przypis redakcy ny]
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