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Pieśń III
  

Racz się nade mną zmiłować, mó Panie,
Bo mię przeciwnik depce i staranie

Bóg, Opieka, Strach, Wróg

Ma o tym pilne, abym na odmiany
Wszelkim kłopotem był umordowany.

Depce mię sroǳe, pyszniąc się wielością
Luǳi, i zbytnią tłumi mie srogością;
W żaden ǳień wolnym nie estem od niego,
I noc nie próżna strachu okrutnego.

Wszakże, choć we dnie, choć strach obciążliwy
Mnie w nocy ciśnie, O cze dobrotliwy,
Tyś est naǳie ą mo ą, mó obrońca,
I bęǳiesz w każde potrzebie do końca;

Twemi a, Panie, będąc uprawniony
Obietnicami, ani zaślepione
Luǳkie chytrości, ani groźby srogie
Bać się nie będę, ni wo enne trwogi.

Cóżkolwiek mówię, to źle wykłada ą,
Każde przyganę mo e sprawie da ą,
Na to swą pilność wszytkę obrócili
Bezbożni luǳie, aby mię hyǳili.

I w zborach raǳą, aby głowę mo ę
Lub skrytą zdradą, lub przez awną zbro ę
Stracili: przeto ścieżek mych pilnu ą,
Mnie przezpieczeństwa¹ nic nie zostawu ą².

A wiec to zcierpisz³, Panie sprawiedliwy?
Będąż sie cieszyć z swoich spraw złośliwi?
Bęǳiesz odwłaczał⁴ zborowi zdradnemu
Przyść⁵ k upadkowi niepoddźwignionemu?

Wiem, o wiem pewnie, wiekuisty Panie,
Że liczysz mo e każde uciekanie
I chowasz kropie⁶ łez oczu płaczliwych
I wiesz przyczynę kłopotów straszliwych.

¹przezpieczeństwa — bezpieczeństwa. [przypis redakcy ny]
²zostawują — zostawia ą. [przypis edytorski]
³zcierpisz — ǳiś: scierpisz. [przypis edytorski]
⁴odwłaczał — odwlekał. [przypis edytorski]
⁵Przyść — przy ść. [przypis edytorski]
⁶kropie — krople (starop. forma). [przypis redakcy ny]
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Staranie złośnych niczym czynisz prawie,
A mnie twe ucho nakładasz łaskawie
I znaki asne two e życzliwości
Mnie okazu esz i stałe miłości.

Twemi a, Panie, będąc upewniony
Obietnicami, ani zaślepione

Bóg, Kondyc a luǳka

Luǳkie chytrości, ani groźby srogie
Bać się nie będę, ni wo enne trwogi.

A zawsze ciebie, o stróżu mo ego
Żywota, chwalić będę o czystego
Rytmem zwycza nym i oswoboǳony
Dać nie omieszkam ofiary ślubione ,

Twą łaską wolny. Pomocą twą nogi
Mo e nie zstąpią z two e święte drogi,

Ciało, Dusza

Dokąd duchowi mo emu mieszkanie
W tym wątłym ciele bęǳie, o mó Panie!
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