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Pieśń V
    
Ciebie, wszego stworzenia o obrońco wieczny,
Wzywam, wątły, ubogi i nigǳie bezpieczny:
Mie mię w pilne opiece, a we wszytkie trwoǳe
Pośpiesz przynieść ratunek duszy me nieboǳe.

Bóg, Opieka
Ciało, Dusza, Kara

Uskrom choć rózgą two ą ciało zaślepione
I żąǳą próżną, sprośną, szkodną napełnione;
Niech się wstyda, że pragnie duszy swe panować:
Słusznie wieczne ma służyć, co sie musi psować.
I wy, wo ska zazdrosne,—Pan Bóg mnie obroną— Tył poda cie¹ i weźmcie hańbę nieskończoną,
Co dóbr, skąd was wygnano, stworzeniu Pańskiemu
Nie życzycie i chwały stwórcowi swo emu.
Szczęście me, chwało mo a, niech wskok wstyd poczu ą,
Którzy mi inszą chwałę, nie ciebie, cukru ą.
Co ma człowiek nie twego? a który sie chlubi
Z darów twych, wieczny królu, dary two e zgubi.
To szczęśni, to weseli, którzy wyznawa ą,
Że twe est, co est dobrze, i ciebie szuka ą,
Wieczno–trwałe ozdoby, i czynią staranie,
By chcąc samego ciebie miłowali, Panie.
I mnie policz w tę liczbę, o cze miłosierny,
A da , bym i tu baczył, iżem proch mizerny,
I, nierówny tak ciężkich przygód nawałności,
Niech znam mo ą możnością wielkie twe lutości.
Ale kto est szczęśliwy, choć dy amentową
Wǳiał zbro ę, wo nę cierpiąc długą i surową?
Przeto proszę: ty, któryś est obrońcą w bo u,
Nie odwłacza dać sie nam, zbawienny poko u.

¹Tył podajcie — ucieka cie. [przypis redakcy ny]

Bóg, Szczęście, Kondyc a
luǳka, Obraz świata
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