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Psalm XVII
Domine Deus salutis meae¹.

Psalm ²
OSTATNIEGO TERMINU WZMIANKA
Panie Boże zbawienia mego! We dnie i w nocy wołam przed Tobą.

Niecha modlitwa mo a przy ǳie przed obliczność Two ę; nakłoń łaskawy ucha ku
prośbie żebraka.

Albowiem dusza mo a pełna est ucisków i żywot mó mizerny uż w ostatnie rumac i³
choǳi.

Uchoǳąc przed Faraonem, użem edną nogą w Czerwonem Morzu; a trwoży mię
zbyt niebezpieczna przeprawa do portu wieczności.

Osusz, Panie, albo podnieś w górę nawałności morskie; albo przeprowadź suchą nogą,
akoś sam deptał wody tyberiackie⁴.

Zewsząd źle! Zdrowie mir⁵ wypowiada, zmysły tępie ą, choroba śmiercią grozi; ale Kondyc a luǳka
nade wszystko tęsknica trapi, która ze złego sumnienia⁶ pochoǳi.

Teraz dopiero postrzegam, że życie luǳkie nie est żywotem, ale po azdem do śmierci,
i męczeństwem ednem, którego z nas ze samych przyczyna.

Cudowna⁷ — nie wieǳiałem, żem miał na świat przy ść, a pewien zosta ę, że z niego
ode ść muszę; a kiedy i ako, to przede mną zakryto.

Setne lata sobie zamierzamy, winszu e drużyna, obiecu ą pochlebcy; niecha że lada
gorączki upał przypadnie, aż on⁸ kwiat schnie, więdnie e, niszcze e.

Zda się, ży ąc, że przyrasta wieku, a co ǳień go znacznie ubywa; bo im dale w lata
iǳiemy, tem się coraz bliże śmierci przymykamy⁹.

Życież to est czy cierpienie, pytam? Albo że u gramatyków słów pożyczę, akc a czy
pas a; ży ę swobodnie, używam rozkosznie, wszystkiego mi dosta e.

A akoż ży ę, kiedy mię choroby, nęǳa, kłopoty gryzą, przygody tępią, ubóstwo a-
su e, młodość wynosi, starość krzywi, a potem leda¹⁰ defekcik do grobu odeśle.

A a przecie, biedę cierpiąc, chwalę, w ucisku nie stękam, w zgubie nie trwożę się; Śmierć, Sąd, Obycza e,
Szlachcica kubkiem słodyczy światowe opo ony, na śmierć się i e okoliczności nie oglądam.

Nie oglądamci¹¹ się a na nię¹², ale ona o mnie pomni, kiedy mię chorobą ak zawiłym
rokiem¹³ obesławszy, na straszny trybunał boski gotować się każe.

¹Domine Deus salutis meae — Panie, mó Boże, zbawienie mo e. [przypis edytorski]
²Psalm  — w ǳisie sze numerac i np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm . [przypis edytorski]
³rumacja (daw.) — tu: ruina; od starop. rum: wolne mie sce, wolne prze ście; rumowisko, gruz. [przypis

edytorski]
⁴tyberiackie wody — wody Jeziora Tyberiaǳkiego (także: Jezioro Galile skie, Genezaret), t . słodkowodnego

eziora przepływowego w Galilei; ego wody miał „deptać” Jezus wg Ewangelii (Mk ,-, Mt , -,
J ,-). [przypis edytorski]

⁵mir (daw.) — pokó ; wypowiadać mir: odrzucać pokó , rozpoczynać wo nę. [przypis edytorski]
⁶sumnienie (daw.) — sumienie. [przypis edytorski]
⁷cudowna (daw. forma) — w domyśle: to cudowne, cudowna to rzecz. [przypis edytorski]
⁸on (daw.) — ten. [przypis edytorski]
⁹przymykać się czemu — przybliżać się do czego. [przypis edytorski]

¹⁰leda (daw.) — lada, byle. [przypis edytorski]
¹¹nie oglądamci się ja (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -ci. [przypis edytorski]
¹²nię (daw. forma) — ǳiś B. lp r.ż.: (na) nią. [przypis edytorski]
¹³rok (daw.) — tu: wezwanie do sądu. [przypis edytorski]
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Cóż dale czynić? Szukam u dobrych przy aciół rady; nie zna du ę; ale i zna omi,
i poufali druhowie akoś uż ode mnie stronią.

Roǳina i krewni tylko zagląda ą nazierkiem¹⁴, z wierzchu płaszczem pokrywa ąc chci-
wość puścizny.

Mała w luǳiach naǳie a, więc pó dę do obrony i munimentów¹⁵, ale i te nie dobrze
tuszą¹⁶, pogluzowane¹⁷ nieprawością.

Szukam patrona — nie masz; przyczynnych listów nie przy mu ą, korrupc i nie biorą,
dylac i¹⁸ nie daǳą, apelac i¹⁹ nie pozwolą, ewaz a²⁰ nie pó ǳie.

I tak zaga ą o mnie prawo: gǳie łóżko mo e sądową izbą, zły żywot instygu e²¹, sum-
nienie świadczy: Bóg sęǳia, egzekutor czart, a dekret (broń Boże) żeby nie był z utratą
szczęśliwe wieczności.

Cóż dale . Ubiorą trupa w koszulę, pokazu ąc, że więce na tamten świat z sobą bierze, Trup, Śmierć, Vanitas
aniżeli na ten świat przyniósł z sobą.

Wrzucą potem w dół, aby nie śmierǳiał żywym; zaǳwonią we ǳwony, pokó tro-
ciczkami wykurzą, a sami do sukces i ak do Herapu.

Więc a, Panie, uprzeǳa ąc, wołam do Ciebie, nie żebym nie umierał, bo to nie można;
ale żebym umierał w Tobie, z dostateczną ufnością i skruchą.

Niecha skończę końcem pobożnych; i niech umieram śmiercią owych, którzy w Panu
umiera ą.

Przebĳ wprzód ciało mo e bo aźnią sądów, abym się racze lękał wiǳieć Cię sprawie-
dliwego niż potem doświadczać karzącego.

Wolę, że mię z pomocą Two ą by²² i bo aźń przywieǳie do pokuty, niżby w grzechach
zatwarǳiałego, nieprzy aciel miał przywoǳić do rozpaczy.

Chwała O cu i Synowi, i Duchowi świętemu etc²³.

¹⁴nazierkiem (starop.) — także: w nazierki, nazircem: na zwiady; patrząc z boku, z ukosa. [przypis edytorski]
¹⁵munimenty (łac.) — dowody prawne. [przypis edytorski]
¹⁶tuszyć (daw.) — mieć naǳie ę; tu: dawać naǳie ę. [przypis edytorski]
¹⁷pogluzowany (daw.) — wygłaǳone; od glozować a. glozować: wygłaǳać, wyskrobywać, wycierać, wywabiać,

czyścić, głaǳić, tępić. [przypis edytorski]
¹⁸dylacja (z łac.) — zwłoka; odroczenie sprawy sądowe z uzasadnionych powodów. [przypis edytorski]
¹⁹apelacja (z łac.) — odwołanie. [przypis edytorski]
²⁰ewazja (z łac.) — odparcie zarzutu, usprawiedliwienie. [przypis edytorski]
²¹instygować — oskarżać przed sądem; doraǳać gorliwie, inspirować, pod uǳać. [przypis edytorski]
²²by i (daw.) — choćby i; choćby nawet. [przypis edytorski]
²³etc. (łac.) — skrót od et caetera: i tak dale , i tym podobnie. [przypis edytorski]
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