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Pieśń VIII¹²
Gǳieśkolwiek est, Bożeć pośli³ dobrą goǳinę;
Jaciem twó był ako żywo⁴, i twoim zginę.
Tak to Bóg prze źrzał od wieku⁵; a nie żału ę,
Bo w tobie więce niż we stu inszych na du ę.
Nie tylkoś nad insze gładszą sie uroǳiła,
Aleś i zwycza mi twarzy nic nie zelżyła⁶;
A ako wǳięcznie szmarakiem złoto sie dwoi⁷,
Tak te szlachetne duszy w tym ciele przystoi.
Szczęśliwy a człowiek, bych mógł⁸ tak użyć tego,
Jakobych sie nie omylił, co est lepszego;
Lecz ako na błędnym⁹ morzu, nie tam, gǳie chcemy,
Ale gǳie nas wiatry niosą, płynąć musiemy.
Jednak albo miłość zmyśla sny sama sobie,
Albo i ty nie chcesz, bych miał zwętpić o tobie.
Ta naǳie a świat mi słoǳi; a bych inacze
Doznać miał (uchowa , Panie), umarłbym racze .

¹Ks. , Pieśń VIII — Pieśń oparta na motywach z rzym. elegii miłosne (Properc usz), a także poez i Petrarki.
[przypis redakcy ny]
²W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach
est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]
³Bożeć pośli (starop.) — niech ci Bóg ześle. [przypis redakcy ny]
⁴jako żywo (starop.) — zawsze, póki ży ę. [przypis redakcy ny]
⁵przejźrzał od wieku — przewiǳiał, postanowił, przeznaczył przed wiekami. [przypis redakcy ny]
⁶zwyczajmi twarzy nic nie zelżyła — nie przyniosła u my. [przypis redakcy ny]
⁷szmarakiem złoto sie dwoi — ǳięki szmaragdowi oprawionemu w złoto podwa a ono swą piękność lub
wartość (podobnie ciało zysku e ǳięki piękne duszy; zob. w. ). [przypis redakcy ny]
⁸Szczęśliwy ja człowiek, bych mógł… — Jestem szczęśliwym człowiekiem! Obym mógł… [przypis redakcy ny]
⁹błędny — taki, po którym się błąǳi. [przypis redakcy ny]
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