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WESPAZJAN KOCHOWSKI
 

Psalm XXXV
In Te Domine speravi, non confundar in aeternum¹.

Psalm ²

TESTAMENT KATOLICKI
W Tobie Panie ufałem zawsze; niechże nie będę zawstyǳony na wieki; podług sprawie-
dliwości Two e wybaw mię.

A wybaw, miarku ąc sprawiedliwość z litością, dobry Panie, któryś chciał bóstwo
Two e z naturą luǳką po ednoczyć niesłychanym sposobem.

Nakłoń ucha do supliki³ żebrzącego, a pospiesz się, abyś ratował w straszliwym mo-
mencie, od którego zawisła⁴ wieczność.

Bądź mi Bogiem obrońcą przy skończeniu, któryś mi Bogiem stwórcą pierwszego
początku mego.

Teraz zwłaszcza, kiedy uż ostatnia goǳina na zegarku docieka⁵, a nachylony wiek
każe z eżdżać z pola pielgrzymowania tego.

Termin⁶ bez eksepc i⁷, nieprzeskoczony salt⁸, niezłomane prawo: że kto się roǳi, Kondyc a luǳka
umierać musi.

Za nic dosto ność u śmierci, za nic świątobliwości; bo i owa para do ra u wziętych, Śmierć, Pozyc a społeczna,
Danse macabrekiedyż tedyż z śmiercią się przywita.

Różnią się ma estaty od poddanych zwierzchnością, ale się śmiertelnością równa ą;
a wielkich prałatów dosto eństwa, taż co i podłych kmiotków, libityna kosi.

Wala się w popiele siermięga, a tamże i purpurę wiǳę; w tysiącu lat Matuzala, we
trzyǳiestu Aleksandra do grobu niosą.

Czy tedy pręǳe czy późnie wywieǳiesz mię z więzienia tego, wybawco mó ; stawiam
się przed Tobą, i nie bawiąc odpowiadam: «Awom⁹ a est».

W ręce Two e, Panie, polecam ducha mego. Ty, któryś mię stworzył, święty mocny,
Tyś mię i odkupił, Panie Boże prawdy.

We rzy , O cze dobrotliwy, na Syna Twego, który dla mnie cierpi; obe rzy się, Synu
przedwieczny, na rany Two e, okrutnie dla człowieka zadane.

Wyrwĳ duszę wierną od zasłużonego nieprawością dekretu; i nie da charakterem¹⁰
chrztu świętego naznaczonemu, aby ma ąc na sobie znamię Two e, miał kiedy szwanko-
wać.

Tę tedy edynaczkę duszę mo ę¹¹ na ręce Two e boskie da ę, odda ę i rezygnu ę, którym Dusza, Bóg, Kondyc a
luǳkamiał od Ciebie datek, ten wracam dawcy szczodrobliwemu.

¹In Te Domine speravi, non confundar in aeternum (łac.) — Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie
doznam zawodu; Psalm . [przypis edytorski]

²Psalm  — w ǳisie sze numerac i np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm . [przypis edytorski]
³suplika (daw.) — prośba, błaganie, apelac a. [przypis edytorski]
⁴zawisnąć od czego (daw.) — zależeć od czego. [przypis edytorski]
⁵dociekać — tu: dochoǳić (od: ciec). [przypis edytorski]
⁶termin (daw.) — tu: wyrok. [przypis edytorski]
⁷eksepcja (daw., z łac.) — wy ątek. [przypis edytorski]
⁸salt (daw.) — skok, pląs. [przypis edytorski]
⁹awom ja jest (daw.) — otom est; oto estem. [przypis edytorski]

¹⁰charakter (daw.) — znak, litera. [przypis edytorski]
¹¹moję (daw. forma) — ǳiś B. lp r.ż.: mo ą. [przypis edytorski]
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Uczyńże¹² z nią według woli Two e święte i obróć ą, ako chcesz, według upodobania
Twego.

Padnieli¹³ kostka dobrze, niepo ętemu miłosierǳiu Twemu przypiszę; uchybili (czego
broń Boże) niedoścignione sprawiedliwości Two e , przyznawać będę.

Ale przebieram miarkę w naǳiei, którym ą przebrał w niezbożności, kiedy uważam,
że Ty mnie sąǳić bęǳiesz, któryś się dla mnie wcielił i ucierpiał.

Ufam mocno, że się nie bęǳiesz tak zapatrował¹⁴ na sprawiedliwość przeciwko win-
nemu, żebyś respektować nie miał na politowanie nad mizerakiem ułomnym.

Ani bęǳiesz pozwalał słusznemu gniewowi przy sprawiedliwości, żebyś nie miał pa-
miętać na łaskawość Twą, któryś est źródłem dobroci.

Bom ci w Tobie ufał Panie, niechże się weselę i radu ę w miłosierǳiu Two em.
Druga część, z które m¹⁵ złożony, ciało, więzienie duszy, masz zgniłości instrument Ciało, Vanitas

grzechu i ceber plugastwa.
To ponieważ z ziemi poszło, ziemi e odda ą; niecha że się skazitelna materia rozsypie

w proch, pierwszego początku swego istotę.
Ale żeś Panie tęż siermięgę człowieczeństwa na się przy ąć raczył; ufam że i ta po-

wstanie nieskazitelna, i będę wiǳiał w ciele mo em Zbawiciela mego, wiǳeniem błogo-
sławionych.

Ma ętnostka i akiekolwiek zbiory, cacko ǳiecinne i połysku ące się nic, akoby mi
były przeszkodą do Boga, tak się i teraz ledwie dla mnie na koszulę zdobyły.

Roǳina i przy aciele precz ode mnie umyka ą; ale zdarz im Panie, żeby się szczerze
i od świata umknąwszy, do Ciebie się obrócili.

Ale a w tę drogę wszelkiego ciała idąc, czekam rychłoli¹⁶ mi ten ǳień pożądany
zaświeci, który żadnego nie zna zachodu.

Do te się światłości przez naǳie ę i wiarę biorę¹⁷, a z miłości po tysiąckroć śpiewam:
«W ręce Two e Panie polecam ducha mego».

Chwała O cu i Synowi, i Duchowi Świętemu, ako była na początku, tak i teraz,
i zawsze, i na wieki wieków, Amen.

¹²uczyńże (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że. [przypis edytorski]
¹³padnieli (…) uchybili (daw.) — konstrukc a z partykułą -li; znaczenie: czy padnie, czy też uchybi. [przypis

edytorski]
¹⁴zapatrował (daw. forma) — zapatrywał. [przypis edytorski]
¹⁵z którejm złożony (daw.) — skrót od: z które estem złożony. [przypis edytorski]
¹⁶rychłoli (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą i pyta ną -li; znaczenie: czy rychło, czy szybko.

[przypis edytorski]
¹⁷biorę (daw. forma) — tu: idę (od: bieżyć). [przypis edytorski]
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