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BŁOGOSŁAWIONEJ PAMIĘCI

JAKUBA

TUGENDHOLDA

Tłum acza i Cenzora ksiąg hebrajskich,
B. D YREKTORA

S Z K O Ł Y R A B I N Ó W .W } V A ą S Z A W I E .

praeę sw ą poświęca
Tłum acz.

Zanim poważę się niniejsza pracę moją poddać ocenie
ziomków ukochanych, niech mi wolno będzie poświęcić słów
kilka bł. pamięci Jakuba Tugendholda, którego życie było
pasmem nieprzerwanem pracy umysłowej, w celu uszlache
tnienia ducha i instynktów moralnych wśród swoich braci po
wierze; tudzież zjednania im dobrej opinii u tych, śród któ
rych żyjąc, postęp sw7ój duchowy i byt materyalny korzy
stnie rozwijają.
Jako siostrzeniec, miałem sposobność bliżej podziwiać
ten umysł pracą niestrudzony; a mając w oprawie wszystkie
niemal dowody jego działalności publicznej, po przewertowaniu takowych, uczyniłem sobie za zadanie, jako wypełnienie
świętego obowiązku, choć w krótkiej treści, ten żywot wzoro
wego męża ogłosić, gdy dotąd prawie milczeniem pominięty
został.
Akta, w których obok dowodów świadczących o uznaniu
zasług bł. p. T. w służbie rządowej, mieszczą się prace jego
(po części własnoręcznie pisane), a mające na celu wyłącznie
P rz y s ło w ia Salom ona.
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oświatę młodego pokolenia; obok zrehabilitow ania ówczesnej
administracyi w In sty tu c y ac h publicznych żydów tutejszych;
są oprawione w 6-ciu M a n t a c h i przezemnie złożone w bi
bliotece przy Synagodze na Tłomackiem.
Urodzony w r. 1 7 9 5 w m. Działoszycach, zaledwie w y 
chodząc z dziecinnego w ieku, bo w r. 1 8 0 9 po pierw szych
elem entarnych naukach, party go rącą chęcią w łasnej oświaty,
m iał do zwalczenia przesądy ówczesnego fanatyzm u. Pom i
nąw szy nader bcdesne przejścia jego w stosunkach familij
nych, pod których w pływ em uległ chorobie, a z której zale
dwie wyszedł, opuścił rodzinne miasto i udał się cichaczem do
W ro cław ia, gdzie przez 3 lata uczęszczał do liceum S-tej E l
żbiety, które chlubnie ukończyw szy, przybył w r. 1 8 1 4 do
K rakow a, i tam u trz y m y w a ł się z lekcyi, ku końcowi zaś
r. 1817 zamieszkał w W arsz a w ie.
W e w łasnoręcznym swoim krótkim życiorysie tak się
w yraża.
„K u końcowi 1817 r. udałem się z K rakow a do W arszaw y, gdzie po dw uletniej blizko pryw atnej służbie nau czy 
cielskiej, i po uzyskaniu od M inisterstw a W y zn ań religijnych
i O św iecenia publicznego w łaściw eg o pozwolenia, pomimo
w szelkich trudności i prześladowań ze strony ciemnej k la ssy
w spółw yznaw ców , założyłem w łasny m kosztem po S-m Mi
chale 1819 r. pierw szą publiczną szkołę dla młodzieży starozakonnej; a po pierw szym półrocznym w ybornym popisie
uczniów moich, pow ołany zostałem przez w zm iankow ane Mi
nisterstw o do służby Rządowej, ja k o O rganizator trzech szkół
elem entarnych; w kilka zaś lat później m ianow any zostałem
Członkiem i Sekretarzem Komitetu cenzury do k siąg i pism
h e b ra jsk ic h .“
Fakt, że mozolnie zebrany grosz z pracy nauczycielskiej
poświęcił na oświatę sw y c h współbraci po wierze nie potrze
buje kom entarzy o sercu i charakterze J a k u b a Tugendholda,
i w skazuje że on, a nikt inny, był pierwszym, który rzucił

ziarno oświaty pomiędzy swoimi w kraju tutejszym. Kto
pragnie wiedzieć jak od swoich za to został wynagrodzony,
ja k mu się wywdzięczono, niech raczy zajrzeć do akt wyżej
wspomnionycb, a obok wielu interesujących faktów, ujrzy że
to był prawdziwy męczennik swego wieku.
Ale sprawiedliwość Rządu krajowego potrafiła ocenić
i możliwie nagradzać prawe dążenia i zasługi Tugendholda.
W siedm lat po otwarciu szkoły elementarnej dla dzieci
żydowskich, współwyznawcy rzucają nań klątwę, z zagroże
niem pozbawienia go życia- od czego zabezpiecza go Urząd
Municypalny M. W .
• W r. 1822 wyrzeka się przynależnych mu z kassy fun
duszu szkół elem. zł. 1000.
W r. 1828 Komissya W ojewództwa Krakowskiego w zy
wa go do rewizyi Ksiąg hebrajskich niecenzurowanych.
W r. 1837 d. 1 Stycznia za przyczynienie się do zmniej
szenia długu krajowego o 1,902,474 zł. otrzymuje od Najjaś
niejszego cesarza Mikołaja I-go medal złoty z napisem za po
żyteczność, na wstędze S-ej Anny.
W r. 1840 część w pływ u w kwocie 1500 zł. z w yda
w nictwa swego dziełka pod tyt: „Pierwsza wskrzeszona myśl
o istnieniu Boga,“ ofiaruje W ar. Tow. Dobrócz.
W tymże roku Zarząd miasta mianuje go organizatorem
domu przytułku dla starców i kalek, którego to zakładu był
inicyatorem; złożywszy summę zł. 10000, a resztę potrzebne
go funduszu na wybudowanie gmachu i dalsze jego istnienie
u zamożnych współwyznawców zebrawszy.
W r. 1842 przeznacza rs. 300 dla tegoż zakładu,
W r. 1844 d. 23 Maja otrzymuje od Najjaśniejszego P a 
na drugi medal złoty z napisem na pożyteczność na wstędze
Ś-go Stanisława.
W tymże roku d. 19 Listopada otrzymuje w darze od
Najjaśniejszego Pana rs. 1000, jako nagrodę za wydanie
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dziełka w jeżyku polskim pod tyt: „W skazówki prawdy i zgo
dy, pod względem różnicy w yznań".
W r. 1845, otrzymuje od Rządu podziękowanie w chlub
nych i zaszczytnych pochwałach za gorliwe spełnienie swych
obowiązków, któremi w ciągu swej 36-to letniej służby rzą
dowej wielekroć zaszczycony został.
W tymże roku ofiaruje jako w 25-io letnią rocznicę służ
by rządowej na rzecz domu Przytułku rs. 150.
W r. 1846, Warsz. Tow. Dobr. przesyła mu podzię
kowanie za ofiarę 315 rs. na rzecz Ochron i sierot. (*)
W r. 1850, otrzymuje tytuł Obywatela poczesnego, wraz
z stosownym dyplomem, przez Heroldyę Kr. Pol.
,
W r. 1853, Minister Oświecenia publicznego mianuje go
Dyrektorem Szkoły rabinów.
W r. 1855, Najjaśniejszy Pan za 36 lat gorliwej służby,
jako w nagrodę licznych prac oddzielnych, obdarza go kwotą
rs. 1500.
Bł. p. Jakób Tugendhold zszedł ze świata d. 20 Kwie
tnia 1871 r. zostawiwszy owoce z zasianych sobą ziarn dla
dobra duchowego, przeważnie dla swoich braci po wierze, nietylko w licznych osobistych zabiegach, gdzie szło o ich obro
nę moralną i m ateryalną ale w dziełach drukiem ogłoszonych
i własnym nakładem wrydanych, umoralnienie swoich na celu
mających, a mianowicie:
1) Dumania Izraelity na warcie, przez J. Tugendholda,
członka gwardyi narodowej, r. 1830.
2.) Recenzya dzieła pod tyt: Słownik hebrajski, objaśniony
przez A. L. Chiariniego, profesorab. Uniwersytetu W arsz.
— Recenzent zbijając złośliwe interpretacye autora,
*) Skrom ne te za siłk i w porów naniu ze

sum m am i d zisiejszy ch

ofiarodaw

ców są n ie w ie lk ie pom nąc w sz a k ż e , źe to c z y n ił urzędnik n ie p osiad ający n ie
w ięcej nad sk rom n ą p e n sy ą , z której m iał do w y ż y w ie n ia żon ę i 7-ro d z ie c i, b ył
to p ra w d ziw y grosz w d ow i na ołtarzu lu d zk o ści .złożon y.

wykazuje mu przeszło 900 błędów i uchybień w pomienionym słowniku. Dziełko to ułożone zostało przy współ
działaniu znanego uczonego bł. p. Abrahama Sterna.
Wyszło w 1830 r.
3.) Obrona Izraelitów, przekład dzieła: Teszuath Israel, -Rabi
Manasse ben Israel, z przedmową Mendelsona, i obszer
nym wstępem tłumacza. W ydaniem tego dzieła, g ru n 
townie zbijającego zarzut używania przez żydów krw i
chrześcijańskiej do obrzędów religijnych bt. p. Tugendliold ważną położył zasługęjw sprawie ludzkości i swoich
współwyznawców po szczególe.
5.) Fedon, czyli o nieśmiertelności duszy; udatny przekład
dzieła tejże nazwy M. Mendelsona z życiorysem i w ize
runkiem autora.
6.) Ben-Jakir, czyli syn ulubiony. O prawdach religijnych
i nauce obyczajów dla młodzieży Izraelskiej r. 1834.
7.) Modły i rozpamiętywania religijno-moralne dla młodzieży
szkolnej izraelskiej r. 1837.
8 ) Pierw sza w skrzeszona myśl o istnieniu Boga; legenda
starożytna; przekład poematu sławnego hebreity, rabi S a
lomona Kohn r. 1840.
9.) Wskazówki prawdy i zgody, pod względem różnicy wyznań
ze starożytnych dzieł hebrajskich zebrane i uw agam i ob
jaśnione. Autor rozwinął tu wiele erudycyi rabinicznej
i dzielnie odpiera uprzedzenia przeciwko żydom r. 1844.
10.) Bechynoth Ołam. Rozmyślania o świecie. Przekład
dzieła tej nazw y Rabi Jedoja habedraszy z w. Hapenini r. 1846.
11 .) Słowo w swoim czasie— rzecz na uczczenie dnia 8-o Lip
ca w którym założony został kamień pod nowy gmach
domu schronienia dla starców i sierot starozakonnych
r. 1847.
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12.) R ys myśli poważnych, poświęcony pamięci osób zgasłych,
zasłużonych zakładom dobroczynnym i szpitalom bez róż
nicy w yznania r. 1 8 4 8 . N a marginesie jednej z kart
egzemplarza tej książki, przysłanej Redakcyi Izraelity,
przy modlitwie o odwrócenie plagi, był następujący w ła 
snoręczny dopisek autora: „ G raso w a ła w tedy cholera;
pełniłem obowiązki prezydującego w szpitalu cholery
cznym, za rogatkam i Pow ązkow skiem i przez 11 tygodni.
W sz y stk ie od służby rządowej wolne godziny poświęci
łem służbie szpitalnej, i tam wśród głośnych jęków i w i
doków śmierci w ygotow ałem niniejszą pracę.
1 3 .) Mirmo, czyli tułacz pokutujący. D ram at w 5-u aktach
(U dram atyzow anie faktu opisanego przez brata autora W .
Tugendholda w W ilnie). (*)
Oprócz tych i innych publikacyi bł. p. J. Tugendhold
p isy w ał a rty k u ły polemizujące z każdym niemal organem
w rogo ku żydom się odzyw ającym , grom iąc i dowodami przek ony w ając o fałszu i złej woli przeciw nika; tak że w obec tej
głębokiej erudycyi musiano umilknąć, przyznając słuszność
jego dowodom.
N iedbający o hołdy, dla siebie obojętny na korzyści materyalne, a zpośród w ielu ciężarów gniotących w ów czas lud
żydowski, które jego gorliw ość i w y trw a ło ść w dopięciu po
wziętego raz zam iaru w imię słuszności zniosła, głów niejsze
z asłu g u ją na uw agę.
1.) Zniesienie Kahału, jak o plagi sław nej z nadużyć szcze
gólnie dla biednych i śred nieg o stanu .
2.) Zniesienie C hajrem u, czyli k lątw y, któremi
K ahału hojnie szafowała.

samowola

*) Spis p ow yższy dzieł bł. p. J, Tugendholda w yjęty z Tygodnika „Izraelit y “ jest pióra szan. Redaktora S. P eltyn a.“
I
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3.)
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Zniesienie roty przysięgi, której forma uw łaczała godno
ści człowieka. I tak w iele innych średniowiecznych
zw yczajów upokarzających lud w k ra ju oświeconym.
Popularność je g o przy tak w ysokich zasługach była bez
g raniczna; mimo że do 2-ej po północy a często całą noc p ra 
cował, najbiedniejszy b y w ał w ysłu ch an y, w sp a rty poradą, lub
pismem do w ładzy w łaściw ej; a wreszcie datkiem: nikomu o ile
m ógł nie odmawiał. Chcąc w iernie zbadać obfitą działalność
błogiej pamięci tego czcigodnego męża, nie w tych szczupłych
ram ach, ale w jeg o aktach wyżej w skazanych szukać należy.
To tylko jeszcze dodać mogę, źe w pożyciu dim ow em
bl. p. Jakó b T ugendhold był najlepszym mężem ze wszech
m iar godnej siebie małżonki, której rady w e w szystkich nie
mal sw ych czynnościach zasięgał.
Bł. p. Salomea T ugendhold m iała serce królewskie, a
tak t niezrów nany do ostatniej chwili sw ego św iątobliw ego
żyw ota. Zgasła w Berlinie w 8 2 roku życia.
Bł. p. J. Tugendhold był czułym i troskliw ym ojcem,
daw szy sw ym dzieciom wzorowe w ychow anie.

PRZEDM OW A.

Powodowany brakiem elem entarnych książek, zdolnych
przysw oić młodzieży naszej w języku krajow ym skarby mo
ralne w Piśmie Ś-tym zaw arte, powziąłem m yśl zbadania
gruntow nego księgi „Przysłów Salomona11 jako drogoskazu
moralności i obyczajów.
Bł. p. Izaak K ram stuck przetłum aczył je dosłownie na
język polski, a w przedmowie, swojej zw raca uw agę: że w skró
ceniu ścisłem wyrażone, czem język hebrajski mianowicie w y 
różnia się od innych, są mniej dostępne dla młodzieży; dodając,
iż w ierszem , a mową łatw ą byłyby przystępniejszem u To
mnie zachęciło do niniejszej pracy; badając bowiem kilkana
ście lat tę część P. Ś-go, ze szczerą ochotą przystąpiłem do
tłumaczenia.
W r. 1879 w yszły pierwsze 6 rozdziałów w „Izraelicie1' ,
lecz zw ażyw szy, że praca ta je s t zbyt pow ażną na pismo
peryodyczne, postanowiłem w ydać ją w osobnej książce, mo
gącej służyć dla młodszego w ieku. Dziś upływ a lat 16 od
w ydania owych pierw szych rozdziałów, w którym to czasie,
skończyw szy po 18 .m iesiącach pierw sze tłum aczenie w ier
szem, takow e w 8-miu egzem plarzach popraw iałem : dopiero
ósmy w ydał mi się godny do druku.
^
_
.
Dziś ośmielam się poddać ja ocenie moich ziomkow,
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W tłum aczeniu o ile można w iernem myśli tam zaw artych,
szło mi głów nie o ję zy k ła tw y zrozumiały dla młodego um ysłu;
p rag nąc aby zdolniejsze pióra niż moje, na tej niwie pracy
umysłowej, dotąd u nas odłogiem leżącej, dorzuciły sw e ziar
na, któreby rozwinęły duchowo i moralnie młodzież naszą obo
ję tn ą dotąd na historyę sw e g o narodu i skarb y P ism a Św ię
tego.'
Tłumacz.

PRZYSŁOWIA SALOMONA
ROZDZIAŁ

I.

1)

Przysłowia Salomona, Królewskiego syna
D aw ida— a Króla w kraju Palestyna.

2)

Aby razem z mądrością m b y ć obyczaje.
Co o zdaniach rozsądnych pojęcie nadaje.

3)

Przyjąwszy obyczajność rozumną przy cnocie,
W ypełniać sprawiedliwość przy zacnej prostocie.

4)

Niebacznym o rozwadze dać wyobrażenie,
Młodzieńcowi naukę i zastanowienie.

5)

1 mądry gdy rad słucha — naukę pomnoży.
A trafne swoje wnioski rozumny przysporzy.

6)

By zrozumieć przysłowie — zdań szczytnych znaczenia,
Słowa mężów uczonych i ich zagadnienia.

7)

Bojaźń Boga najpierwszą je st do wiedzy drogą,
Głupcy gardzą nauki zbaw ienną przestrogą.

8)

Słuchaj z czcią, gdy cię synu ojciec napom ina,
I nie gardź tern co uczy przestroga matczyna.

9)

One stanowią wdzięczną twej głow y ozdobę,
A wr klejnot najcenniejszy stroją tw ą osobę.

10) Synu m ój—jeśli grzeszni cię poczną namawiać,
Nie przyzwalaj —trzeba im śmiały opór stawiać.

11) Gdy powiedzą: pójdź z nam i— na krew czyhać chcemy ,
Na bezbronnych, bezpiecznych znienacka wpadniemy.
12) Połkniemy ich jak otchłań, bez śladu po sobie,
Ja k człowiek kiedy żywcem zakopan je st w grobie.
18) A gdy łapy bogate się wspólnie policzą,
N apełnimy swe domy zyskaną zdobyczą.
14) W tedy twój los pomyślny padnie między nami,
Trzos wspólny nas obdzieli swojemi darami.
15) Synu mój nie chodź z nimi —unikaj ich drogi,
Od ścieżki takich kroków w strzymuj swoje nogi.
16) Bo ich nogi do złego biegną bez obawy,
Spieszą by z niewinnymi rozpocząć bój krw aw y.
17) Bez celu zda się, niby sieć gładko rozpięta,
Gdzie dla stworzeń skrzydlatych ukryta ponęta.
18) Lecz oni na krew drugich, gdy czatują skrycie,
Czyhając na nieswoje— w własne godzą życie.
19) Ta jest kolej każdego, który z łupu żyje,
Łupieztwo posiadacza swojego zabije.
20) Wszędzie światło nauki błogię skutki miewa,
Swym głosem po ulicach i rynkach rozbrzmiewa.
21) Na wzniesieniach wśród tłumów nieustannie woła,
W progach bram (*)~w środku miasta głos wznosi dokoła.
2 2 ) Pókiż głupcy miłować będziecie marnotę,
Szydercy— do szyderstwa mieć tylko ochotę.
Lekkomyślni odpychać naukę i cnotę.

* ) M iasta w sta ro ży tn o ści b y ły op asan e raurem— w k tórych b y w a ły bra
m y, d zisiaj rogatk am i za stąp ion e, bram y zaś m ia sta u sta ro ży tn y ch b y ły
scem , gd zie się z b ie r a li sęd z io w ie, a u czen i lu d o św ie c a li nauką.

m iej

23) „Zwróccie się do mych przestróg — zleję swego ducha,
Na tego, który głosu moich słów usłucha". (*)
24) „Choć wołam— w y nie chcecie— opór mi stawiacie,
Na rękę wam podaną wcale nie zważacie".
25) „Zarzucaliście w szelką mą radę zuchwale,
Moich przestróg i słyszeć nie chcecie w swym szale".
2 6 ) „I ja przeto się z waszej śmiać będę niedoli,
Szydzić - skoro strach co w as napadnie —zaboli".
27) „Gdy ja k w icher gw ałtow ny trw oga na was spadnie,
Nędza, nieszczęście, ucisk, w as przytłoczą zdradnie".
2 8) „W tedy gdy mnie wołając, na bezdroża zajdą,
By tam szukać— napróżno— bo mnie tam nie znajdą".
2 9 ) „Bo wiedzą pogardzili— nauka ich drażni,
Upodobania w boskiej nie mieli bojaźni“ .
30) „Nie chcieli znać mej rady dla sw ego zbawienia,
Znieważali bezwzględnie moje napomnienia".
31) „Niechajże więc z owoców dróg swych pożywają.
Syci ze sw ych popędów— ich skutków doznają.
32) „Zuchwałość nierozważnych ich samych zabija,
1 głupców siebie pewnych upadek nie mija.
33) Kto zaś bacznie mnie słucha ma spoczynek błogi,
Pewny, że go nie spotka nieszczęścia cios wrogi.

ROZDZIAŁ
1)

II.

Synu mój, gdy z ochotą przyjmiesz me wyrazy,
I zachowasz w pamięci dane ci przykazy.

*) Od. 23 zdania do koń ca rozd ziałów cu d z y słó w ozn acza m ow ę mądrości
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2)

Gdy zwrócisz ku mądrości ucho swoje bacznie,
A serce do rozsądku nakłaniać się zacznie.

3)

Jeżeli do rozsądku swój głos będziesz wznosił,
Nadewszystko dla siebie o pojętność prosił.

4)

I tej jako drogiego srebra poszukiwał,
Ceniąc j ą — za najdroższe skarby poczytywał.

5)

W tedy pojmiesz stopniowo co jest bojaźń Boga,
A do poznania Jego jaka wiedzie droga.

G)

Bóg tylko ową mądrość człowiekowi daje,
Z jego ust się pojętność— rozsądek dostaje.

7)

Jak zbawienia dla p ra w y c h —jako pancerz chowa,
Dla tych co w swej prostocie strzegą Jego słowa.

8)

By zawsze przestrzegali drogę praw sumiennie,
Nad swych pobożnych krokiem czuwa nieodmiennie.

9)

W tedy poznasz co prawość, słuszność, sprawiedliwość—
Tylko na prostej drodze prawdziwa szczęśliwość.

10) Gdy rozumem wiedzione tw e serce się wzruszy,
A nauka przyjemną się stanie twej duszy.
11) Przezorność twoją będzie czuwającą wartą,
Wiedzą wsparty rozsądek strażą nieprzepartą.
12) Która przed niegodziwą ustrzeże cię drogą,
Przed przewrotnością mowy człowieka złowrogą.
13) Od tych co zboczywszy z prawości i cnoty,
Postępują upornie drogami ciemnoty.
14) Od tych, którzy tylko radzi takiej chwili,
Gdy swoją przewrotnością złe drugim zrządzili.
15) Których drogi są krzywe — a idących niemi,
Przewrotność w błąd wprowadza manowcami swerni.
16) Byś się mógł ustrzedz owej wyrodnej kobiety,
Obcej— co gładką mową stroi się w zalety.-

17) Co opuszcza, bozkiego przymierza niepomna,
Tow arzysza młodości bez żalu nieskromna.
18) Bo dom je j wiedzie na ś m i e r ć - s t r ą c a do otchłani,
Gdzie cienie— je j krokami w p a d ają spętani.
19) W szy scy co do niej w stąp ić raz się pow ażyli,
Cali już nie w rócą— kolej życia schybili.
2 0 ) Byś postępow ał drogą dobrych i uczciwych,
I przestrzegał kolei ludzi spraw iedliw ych.
21) P raw i tylko na ziemi mieć będą mieszkanie,
I siedzibą niew innych ona pozostanie.
22) Złoczyńcy w ytępieni z niej będą i zdziercy,
W y p arci ze sw y c h siedzib w szyscy przeniewiercy.

RO ZD ZIAŁ

1)
2)

III.

Synu mój, mej nauki nigdy niezapomnij,
Me p ra w a niech tw e serce sobie uprzytomni.
One dni i lat życia przedłużeniem twojem,
' Ciebie niezakłóconym obdarzą pokojem.

3)

Miłosierdzie w raz z p ra w d ą nieodstępne w tobie,
Niech piersiom tw ym i sercu służą ku ozdobie.

4)

W te d y wdzięk i prostota miłość k ’tobie wzbudzi,
Znajdziesz przypodobanie u Boga i ludzi.

5)

W Bogu bądź całem sercem pełen zaufania,
N a w łasny m sw y m rozsądku nie opieraj zdania.

6)

W każdem tw em przedsięw zięciu J e g o w ezw ij rady,
On twój krok w yprostuje— usunie zaw ady.

7)

W oczach swych za mądrego nie uważaj siehie,
Bój się Boga— złe mijaj w największej potrzebie.

8)

To ciało twoje wzmocni na wsze przypadłości,
To tw e żywotne soki dla zbolałych kości.

9)

Czcij Boga twojem mieniem— czego dasz dowody,
Gdy Mu złożysz swych zbiorów pierwsze twoje płody.

10) Twe spichrze się napełnią obfitości zbiorem,
Nowe wino z tłokami przepłynie otworem.
11) Karceniem Boźem nie gardź, synu gdy się zdarza,
A k ara którą zsyła niechaj cię nie zraża.
12) Bo kogo Bóg miłuje— tego napomina,
Jak ojciec który lepszym pragnie widzieć syna.
13) Błogo mężowi który, gdy mądrość nabywa,
N a oświatę współbraci naukę używa.
14) Nad srebro stokroć droższy rozumu nabytek,
Większy niż w przedniem złocie je st jego pożytek.
15) Droższy nad rzadkie p e r ł y — a jego wartości,
Nie w yrów nają wszystkie twoje kosztowności.
16) Mądrość dni przedłużeniem z jednej darzy strony,
Z drugiej w bogactwa zdobi— wieńczy w czci korony.
17) Miłą jest droga na niej - a kto jej oddany,
Ten ma spokój umysłu niczem niezachwiany.
18) Drzewem życia je st dla tych, co się jej trzymają,
Szczęśliwymi— którzy się na niej opierają.
19) Bóg mądrością utwierdził ziemi obszar cały,
Rozumem dał niebiosom przestwór okazały.
20) Jego wiedzą wszechtwórezą głębie się rozwarły.
A niebiosa na ziemię sw ą rosę w yparły.
21) Synu mój, niech się twem u nie usuną oku,
Ceniąc cnotę, ostrożnym bądź na każdym kroku.
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22) Bo ich w pływ now e życie w tw ej duszy w yw oła,
To będą najw spanialsze wdzięki tw ego czoła.
23 ) W ówczas do sw ego celu na bezpiecznej drodze
Podążysz—żaden szw ank nie zaszkodzi tw ej nodze.
24) Gdy się kładąc odpoczniesz, nie doznasz obaw y,
Spać będziesz snem przyjem nym , jako człowiek praw y.
25) Nie bój się by spadł na cię grom nagłego strachu,
Ani zapalczyw ości złoczyńców zam achu.
2 6 ) Przedw ieczny tw ą ucieczką— w opiekę gdy bierze,
Od sideł niebezpiecznych nogę tw ą ustrzeże.
27) Nie w strzym uj dobrodziejstwa temu, kto w potrzebie,
Gdy mogąc je w ykonać masz w dłoni u siebie.
28) Nie mów bliźniemu „dam ci, gdy przyjdziesz z powrotem—
„ Ju tro ."— nie— dobrodziejstw a nie odłóż na potem.
29) Nie knuj m yśli niegodnych na sąsiada skrycie,
Gdy bezpiecznem przy tobie czuje sw oje życie.
30) N ie wszczynaj z nikim kłótni— gdy nie masz przyczyny,
Jeśli nie krzyw dząc ciebie, je st wolnym od w iny.
3 1 ) Nie zazdraszczaj mężowi gw ałtów i grabieży,
Nie obieraj tej drogi po której on bieży.
3 2 ) Gdyż ohydą je st Bogu niecny odszczepieniec,
P raw y cieszy się łaską— jego ulubieniec.
3 3 ) Przeto też klątw a Boża je s t w domu grzesznika,
Kiedy błogosław ieństw o uczciwych przenika.
34) Gdy w ystaw ia szyderców na szyderstw a męki,
To udziela pokornym przy milenia wdzięki.
35 ) M ądrych udziałem byw a niezachw iana ich cześć,
Nierozsądnych zaw stydza o ich hańbie już w ieść.

P rzysłow ia Salomona.

2
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ROZDZIAŁ IV.
1) Słuchajcie przestróg- ojca w a s z e g o —synow ie,
Zyskacie na rozsądku w każdem je g o słowie.
2 ) D aję wam zrozumiały mej nauki w ykład,
Nie gardźcie nią i bierzcie z przeszłości mej przykład.
3) I j a też byłem drogim sw em u ojcu synem,
Pieszczonem u sw ej m atki d zieckiem — i jedynem .
4) Ojciec uczył mnie mówiąc: wpój w serce me słowa,
Chcesz błogo żyć— niech ono me p ra w a zachowa.
5) Z wiedzą mądrość naby w aj, a ucząc się pilnie,
Nie zapomnij słów moich, tłum acząc je mylnie.
6 ) Nie opuść je j— a będzie nad tobą czuw ała,
Miłuj j ą — to je d y n a dla ciebie broń trw ała.
7) G łów ną cechą rozumu je s t mądrość naby w ać,
W szystkiem co ci najdroższe wiedzę okupywać.
8 ) Ceń wiedzę wysoko - a wyniesie cię ona,
Otoczy zaszczytami przez ciebie wielbiona.
9) Ona wieniec tw ej głow ie— wdzięk doda tw ej tw arzy,
Koroną w spaniałości całego obdarzy.
1 0 ) Słuchaj sy nu i przyjmij co me zdania radzą,
One ci lata życia obficie dodadzą.
11) K roczyć cię nauczyłem mądrości drogami,
W iodłem cię nieustannie praw em i ścieżkami.
12) W zw y k ły m chodzie przeszkoda tw y ch kroków nie dotknie,
W biegu zaś tw oja noga o nic się nie potknie.
13) Uzbrój się w obyczajność— nie zwalniaj je j p ra w a ,
Szanuj j a — bo to życia tw o jego podstaw a.
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14) Nie łącz się z bezbożnymi, ufny w twe zasady
Gardząc postępowaniem, nie wstępuj w ich ślady.
15) Cofnij się, gdy przypadkiem zbliżysz się niebacznie,
Przejdź, a zbaczaj— niech twój krok ztąd uciekać zacznie.
16) Bo nie usną, gdy komu złego nie zrobili,
Sen tracą, gdy boleśnie kogo nie skrzywdzili.
17) Takich pokarm stanowi chleb niegodziwości,
Gaszą winem przemocy swoje namiętności,
18) Lecz kolej sprawiedliwych tak ja k jasne zorze,
Świeci i wzmaga światło wf południowej porze.
19) Droga złych je st jak ciemność po której stąpają,
1 dla tego nie wiedzą o co potykają.
20) Synu mój, na me słowa zwróć uw agę całą,
By mnie baczne twej duszy ucho zrozumiało.
21) W zrok na nie miej zwrócony— nie usuwaj z oka,
Chowaj je na dnie serca— ich treść jest głęboka.
22) Są tym co je znajdują życiodajnem mieniem,
A dla całego ciała jego uzdrowieniem.
28) Nadewszystko strzeż serca uczuciem troskliwem,
Gdy ono twej istoty jest życia wypływem.
24) Usuń ust wykrzywienie, lub na drugich skargi,
I oddalaj od siebie złych przewrotne wargi.
25) Wzrok miej prosto przed siebie— a choć cel daleki,
Broń praw dy i głos praw a śmiałemi powieki,
26) Odmierz kroki nóg tw oich— niech postępowanie
Tw e na gruncie słuszności uznanem zostanie.
27) Ani w prawo, ni w lewo z prawdziwej schodź miary,
Ujdziesz złego z sumieniem gdy dotrzymasz wiary.

ROZDZIAŁ V.
1)

Na mądrość którą głoszę zważ dobrze mój synu,
Skłoń ucho do rozsądku, a serce do czynu,

2)

Bądź przezornym na wszystko co mówią twe usta,
Przenikaj myśl drugich, gdzie mowa niby pusta.

3)

Bo jak słodkie są słowa zalotnej kobiety.
Tak gładziej niż oliwa płyną jej podniety.

4)

One w skutkach się stają goryczą trucizny,
Lub mieczem obosiecznym na śmiertelne blizny.

5)

Wiedzie sobą zwabionych do śmierci siedliska,
Ich kroki raz ujęte otchłań grobu ściska.

6)

Byś niedoszedł głównego twego życia celu,
Ona po chwiejnych ścieżkach przynęca cię wielu.

7)

Chciejcie przeto posłuchać mej rady synowie
I nie zbaczać z tych przestróg, co m a myśl wypowie.

8)

Od wabiącej kobiety, chcąc uniknąć sromu,
Oddalaj się— nie zbliżaj do progów jej domu.

9)

Byś drugim nie dał swego młodzieńczego wdzięku,
Twój wiek na okrucieństwo nie wpadł w cudzych ręku.

1 0) Obcy--.co się tw ą siłą nasycać nie wstydzą,
Tw ą pracę w domu cudzym połknąwszy wyszydzą.
11) Nieraz potem się wyrwie z twej piersi westchnienie,
Gdy niknącemu ciału zagrozi zniszczenie.
12) Wołać będziesz: jak mogłem rad zdrowych być wrogiem,
Przestrogą na me dobro gardzić sercem srogiem.
13) Czemuż mych przewodników głosu nie słuchałem,
Ku mym nauczycielom ucha nie skłaniałem.

—
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14) Jakżem rychło w nieszczęście wpadł z mej własnej winy,
W obec zacnych zgromadzeń i poważnej gminy.
15) Z własnej studni pij wodę —ciesz się twym udziałem,
Jeśli pragniesz by szczęście twoje było trw ałem
16) Jako źródło co tryska obficie i jawnie,
Tak niech twoje potomstwo rozkrzewi się prawnie,
17) Ale niech będzie w łasnym twego łona płodem,
Żaden obcy wspólnictwa niech nie ma z twym rodem.
18) Gdy żywot wstrzemięźliwy twe źródło wzbogaci,
Żona twoja lat młodych szczęściem ci odpłaci.
19) Jej wdzięk jak młodej łani, jak sarny postawa,
Niech zawsze cię z a c h w y c a -m iło śc ią napawa.
20) Czemuż synu przy obcej zapomnieć się żonie,
Szukać pieszczot miłości na niewiernej łonie.
21) Bo odkrytą przed Bogiem jest droga człowieka,
W jakim celu krok czyni— zapłata go czeka.
22) W łasne błędy grzesznika w upadek wikłają.
Jego mnóstwo występków jak sieć go plątają.
23) Młodo ginie - bo wzgardził skromnością i cnotą,
Zbłąkany na bezdroża sw ą własną głupotą.

ROZDZIAŁ VL
1)

S y n u — za przyjaciela jeśli zaręczyłeś,
Gdy sumienność obcego sw ą dłonią stwierdziłeś.

2)

Jesteś już zniewolony swych w łasnych ust mową,
Skrępowany tern samem przez raz dane słowo.

—
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3)

Uczyń to sy n u —jeśliś wpadł w rękę bliźniego,
Idź —ocal się— oswobodź— nalegaj na niego.

4)

Nie zwlekaj— niech się do snu tw a nie skłoni głowa,
Póki on cię z danego nie uwolni słowa.

5)

Ocal się, jak ów jeleń z myśliwego dłoni,
Jak ów ptak w sidła wleci, gdy za żerem goni.

6)

Idź do mrówki leniwcze— przypatrz się skrzętności,
Jak w pracy postępuje, i ucz się mądrości.

7)

Z nich żadna niema pana ani naczelnika;
Ty masz nauczyciela— ta bez przewodnika.

8)

Ona jednak już w lecie w clileb się opatrywa, .
Skrzętnie pokarm gromadzi jeszcze w czasie żniwa.

9)

Dopókiż odpoczywać chcesz gnuśny leniwcze,
I w odrętwieniu tracić swe siły ożywcze?
r

10) Spij trochę— nieco drzemaj— złóż ręce niedbale;
I leżąc się zadumaj . . . . albo nie myśl wcale,
11) A ja k szybkobieg nagle przyjdzie twe ubóstwo,
Jako zbrojny pogromca— niedostatku mnóstwo.
12) Człowiekiem jest nikczemnym ów mąż pełen grzechu,
Co z ust wykrzywieniem szyderczego śmiechu;
1 3 ) Z chytrością knując zdradę— już mruga oczami,
To nogami posuwa — wskazuje palcami.
14) Żywi w sercu przewrotność— na złem gdy polega,
Tam gdzie zgoda panuje, do kłótni podżega.
15) Przeto nagle, z nienacka nań zguba się zwali,
Zgruchotany do szczętu— nic go nie ocali.
16) Bóg w człowieku sześć przyw ar głównych nienawidzi,
A siódmą cała Jego Istota się brzydzi.
17) Wzrok z pogardą wzniesiony, usta fałsz mówiące,
Ręce łatwo niewinną krew przelewające.
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18) Serce gdy myśli grzesznych nie tłumi, lecz wznieca,
Nogi, które zła żądza do biegu podsyca.
19) Kto jako św iadek w ieści fałszyw e wypuszcza,
I kto przyjaźń braterską do kłótni poduszcza.
20) Zachowuj synu ojca sw ego napomnienie,
Nie zaniedbuj gdy m atka daje polecenie.
21) Niech zawsze w twojem sercu będą wkorzenione,
One zdobiąc stanow ią tw ej szyi koronę.
2 2 ) Gdy chodzisz wiedza z tobą— gdy śpisz, czuw a wszędzie,
Gdy się ockniesz, rozmowę tw ą stanowić będzie.
23) Bo przykaz je st pochodnią, a światłem nauka,
D rogą życia, kto na niej moralności szuka.
24) W tedy od złej kobiety w iedza cię uchowa,
Od tej której zły język k ry je gładka mowa.
25) Nie pożądaj w swem sercu jej w abnej piękności,
Nie daj się ująć rzęsom , wT których zdrada gości.
2 6) Nh&ądnica w ydziera kęs chleba ostatni,
W iarołom na m ężatka— tw e życie w swej matni.
27) N agarnież kiedy człowiek ognia w swojem łonie,
I odzież jego na nim od żaru nie spłonie?
28) Może-li kto po w ęglach rozżarzonych chodzić,
I nogi poparzyw szy sobie nie zaszkodzić.
2 9 ) Tak, kto mężatkę zwiedza w w ystępnym zamiarze,
Nie ujdzie kto ją dotknie zasłużonej karze
30) Nie tylko zaw stydzają złodzieja że kradnie,
Choć to czyniąc dla głodu, m oralnie upadnie;
31) Lecz gdziekolwiek schw ytany w siedmnasób płaci,
Ba — naw et całe mienie swrego domu traci,
32) Cudzołóżca je st człowiek bez m y śli— bez serca;
Kto to czyni je st w łasnej sw ej duszy m orderca.

-
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33) Boleść i w styd w iecznego w y rz u tu są skutki^
H ańba zaś niezatarta same rodzi sm utki.
34) Gdyż zazdrość rozpłomienia męża do wściekłości,
A w dniu zem sty nie daje przystępu litości.
3 5 ) Żaden go okup nie je st uspokoić w stanie,
Choć sypiesz hojne d a ry — na nic nie przystanie,

ROZDZIAŁ VII.

1)

Synu, przestrzegaj bacznie me z serca w y razy ,
I zachow aj u siebie dane ci przykazy,

2)

Gdy chcesz poznać głęboką życia tajemnicę,
Strzeż mych praw i nauki ja k oka źrenicę,

3)

O bw iąż niemi sw e palce, aby patrząc na nie,
I serce tw e poczuło do nich przywiązanie.

4)

W iedzę nazwij tw ą k re w n ą — sw oją siostrą lubą,
Rozsądek przyjacielem, to będzie tw ą chlubą.

5)

One cię strzedz od obcej będą białogłowy,
Od wyrodnej co chytrze gładzi swoje mowy.

6)

Raz bowiem w yglądając oknem sw ego domu,
Za kratam i stanąłem śledząc pokryjom u,

7)

W idz? wśród lekkom yślnych, śród niemądrej młodzi,
Młokosa, bez u w a g i ja k tędy przechodzi.

8)

Skręcił w łaśnie przy rogu zakątnej ulicy,
I zbliżał się do domu znanej zalotnicy.

9)

Zmrok zapadł— po nim wieczór, ciem n o ść—noc głęboka,
W szystk o dla ciek a w e g o zasłoniły oka.

-
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Nagle jakaś kobieta przeciw niemu kroczy,
Odziana jak nierządna z nieskromnemi oczy.

11) Niespokojna, zbyt śmiała, bez doznania trwogi,
Nigdy w domu nie spoczną jej niesforne nogi.
12) To ulicą przechodzi, to rynek przebieży,
To na skręcie przechodnia śmiałem okiem zmierzy.
13) Objęła i całuje, choć go nie zna wcale,
I z wytartóm swem czołem rzecze doń zuchwale:
14) Dziś za me ocalenie składając ofiary,
Ślubowałam że z tobą podzielę swe dary.
15) Więc wyszłam by cię spotkać— szukam w całem mieście,
Wszystkie twarze badając— znajduję cię wreszcie.
16) Wybornemi wysłałam łoże kobiercami,
Z tkanin egipskiej przędzy przykryłam kołdrami,
17) Skropiłam wonnościami moje miękkie loże,
Z najdroższych, jakie tylko wschód dostarczyć może.
18) Pójdź ze mną— napójmy się miłością do rana,
Będę ci pieszczotami z rozkoszą oddana,
19) Gdyż męża w domu nie ma - poszedł mój dobrodziej,
Poszedł w podróż daleką— nikt nam nie przeszkodzi.
20) Irzos z pieniędzmi wziął w rękę— więc w drodze zabawi,
Na dzień pełni księżyca dopiero się zjawi.
21) Tak go łudzi wymową— póty przekonywa,
Poty gładkiemi słowy ku sobie porywa.
22) Że go wiedzie za sobą jak do rzezi wołu,
Jak jelenia do sidłem zakrytego dołu,
23) Aż go strzała jak ptaka w wątrobę ugodzi,
Gdy w sieć spieszy, a nie wie że o życie chodzi.
24) Teraz synowie moi, niech mnie każdy słucha,
Pragnę mojemi usty wlać wam swego ducha.
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2 5 ) Niechaj tw e serce nigdy w jej drogi nie zboczy,
Nie zbłąkaj się w jej ścieżki— to wzrok twój zamroczy.
26) Gdyż wielu powaliła pozbawionych siły,
Wiele mocnych jej zdradne rozkosze zabiły.
27) Jej dom, to drogi piekła, kto się puścił na nie,
Jest w niedojrzałej śmierci strącony otchłanie.

ROZDZIAŁ

VIII.

1)

Otóż ja k mądrość wszędzie posłuchania prosi,
Głos przekonywający rozsądek podnosi.

2)

Na górach, na równinach daje swoje prawa,
I przy domu gdzie drogi się rozchodzą— staw'a,

3)

Przed wrotami, któremi do miasta się wchodzi,
Tam gdzie pańskie podwoje kazania wywodzi.

4)

Wołając; w as ja wzywam mężowie honoru,
W as, którzy chcecie służyć ludzkości dla wzoru.

5)

Wreszcie, wy lekkomyślni— wy na takt nieczuli,
Cożeście z swego serca wszelki wzgląd wyzuli.

6)

Zważcie, bo wzniosłem słowem o tworach chcę prawić,
P łynie z ust moich prawość— ta może w as zbawić.

7 ) Sama praw da z mojego podniebienia idzie,
Moje wargi złośliwość, fałsz mają w ohydzie.
8) W szystkie słowa ust moich są pełne szczerości,
Nie ma w nich ni obłudy, ani przewrotności.
9) W szystkie temu dostępne, co je cenić umie,
P raw e tym, co cel życia szukają w rozumie.
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10) Chwytajcie za me rady— to drogi do cnoty,
Wiedza wyższa nad srebro i nad kruszec złoty.
11) Nad złoto, perły lepsza jest mądrość prawdziwa,
Żadne z drogich klejnotów jej nie dorównywa.
12) J a mądrość od dojrzałej rozwagi zależę,
Kto mnie znalazł ma dowcip w przyzwoitej mierze.
13) Jak mając bojaźń boską, występkiem się brzydzę,
Tak dumę, pychę, nierząd i fałsz nienawidzę.
14) Przy mnie rada i pomoc, rozsądek je st u mnie,
J a siłą wykonawczą kieruje rozumnie.
15) Przezemnie władza królów niewzruszona— święta,
Ludem rządzi— cne praw a dyktują książęta.
1 6 ) Za moją radą kierują się możni panowie,
Wszyscy na całej ziemi szlachetni sędziowie
17) Kocham tych, co mnie ceniąc, prawdziwie miłują,
A którzy mnie szukają— niechybnie znajdują.
1 8 ) Bogactwo i zaszczyty idą ze mną społem,
Trwałem dobrem i życiem obdarzam wesołem.
19) Mój owoc stokroć lepszy od szczerego złota,
Droższy plon, niż ze srebra misterna robota.
20) Idę, sobie wytknąwszy raz cnoty koleją,
Me na ścieżkach prawości się nogi nie chwieją.
21) Dobrem darzę przyjaciół, któremi się szczycę
Napełniam obfitością ich zbiorów skarbnice.
22) Bóg mnie wyniósł na drodze przed Swym pierwotworem.
Najdawniej— by służyć dla dzieł Jego wzorem.
23) Odwiecznie namaszczona, przed św iata początkiem,
Dawno— przed pierwiastkowym całej ziemi wątkiem.
24) Istniałam, zanim jeszcze wód głębie powstały,
Nim zdrojami trysnęły podziemia i skały.

-

28

-

25) Nim zostały podmyte góry przez potopy.
Przedtem, nim po pagórkach człowiecze szły stopy.
26) Gdy jeszcze nie był stworzył tego pyłu ziemi,
Który świat w grunt zamienił atomami swemi.
27) Byłam, gdy nieba tworzył, a w nich światło dzienne,
Kędy mierzył swym łukiem otchłanie bezdenne.
28) Gdy na sklepieniu niebios rozpostarł obłoki,
A z głębi wytrysnęły silne wód potoki.
29) Gdy dał morzu granice, by wód nie wylały
Z k o ry ta ,— ziemi jako podstawę: ląd stały,
30) W tedy Jego pupilla, dzień po dniu rozkoszą
Byłam Stwórcy— i odtąd moją wartość głoszą.
31) Gdy szlachetnie zabawiam wszystkie św iata krańce,
Z rozkoszą się zajmują mną jego mieszkańce.
32 ) W ięc słuchajcie synowie, a będzie tym błogo,
Którzy raz mnie pojąwszy, mą szczycą się drogą.
33) Szanujcie obyczajność, a mądrość poznacie,
Godzicie w samych siebie, gdy j ą znieważacie.
34) Szczęśliwy, kto czuwając przy mych wrotach słucha
Kto codzień moją prawdą krzepi swego ducha.
35) Bo ten kto mnie znajduje, tego dola błoga,
Zyska upodobanie i łaskę u Boga.
36) Kto zaś przeciw mnie chybi, gubi swoją duszę,
Moim wrogom śmierć niosą rozpaczy katusze.

ROZDZIAŁ IX.
1)

Mądrość gmach zbudowała wiecznym upominkiem
W sześć dni pracą, a w siódmym — szlachetnym spo
czynkiem,
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2)

Dla głodnych ma pokarmy, spragnionym napoje,
Żądni wiedzy nasycą tu pragnienia swoje.

3)

Wysyła swych wybrańców do stołecznych grodów,
By z uczelni głosili oświatę narodów.

4)

Kto czuje brak nauki, niech idzie tu śmiało,
Komu brak doświadczenia pozna tu niemało.

5)

Przygotowałam chleba i pożywne ziarno,
Wszystkich winem napoję, co do mnie się garną.

6)

Gdy wzgardzicie ciemnotą, wasz duch się ożywi,
Idąc drogą rozumu będziecie szczęśliwi.

7)

Kto szydercę chce uczyć, ma wstyd za swą radę,
Kto gani niegodziwca, własną słyszy wadę.

8)

Strzeż się radzić szydercy, bo będzie ci wrogim,
Gdy mądrego napomnisz staniesz mu się drogim.

9)

Gdy oświecisz mądrego—swą mądrość pomnoży,
Sumiennego nauczaj— on wiedzy przysporzy.

10) Pierwiastkiem mądrości jest bogobojność czysta,
Kto bada księgi święte z rozumu 'skorzysta.
11) Przy mnie tylko dostatek dni życia ci doda,
Zmnożone lata twoje ożywi swoboda.
12) Korzystając z mądrości, sam zbierzesz jej plony,
Gdy nią wzgardzisz - pokutę sam poznasz— wzgardzony.
13) Kobieta lekkomyślna to płochośó wcielona,
Czego chce, sama nie wie—zawrsze roztargniona.
14) Siada zwykle przy furcie, przed domem na ławie,
Wyśoko, gdzie ruch miejski, nie pomnąc o sławie.
15) I wołając przechodniów, ku sobie ich nęci,
Gdy spieszą—obowiązkiem swym tylko zajęci.
16) „Kto głupi niechaj wstąpi, i tu się zabawna,
„Komu brak doświadczenia—a tak doń przemawia:“
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17) „Tylko woda kradziona słodki smak posiada,
„Chleb tajemnie nabyty przyjemnie się jada,“
18) Lecz nie wie Ze tam w tłumie je st nieczystych cieni,
Że ci wpadli w moc piekieł, co tam zaproszeni.

ROZDZIAŁ

X.

1)

Syn mądry cieszy ojca gdyby klejnot rzadki,
Syn głupi całe życie je st smutkiem dla matki.

2)

Nie pomogą nabyte skarby przez bezprawia,
Miłosierdzie w prawości od śmierci wybawia.

:\ )

Praw em u Bóg nie daje czuć głodu cierpienie,
Ale w niwecz obraca niegodziwych mienie.

4)

W ubóstwo dłoń pogrąża, gdzie leniw a praca,
Ręka pilnych gromadząc, krzepi i wzbogaca.

5)

Zbiera w lecie, pracuje za młodu syn względny,
Kto zasypia swe żniwa, ma w plon żywot błędny.

6)

Błogosławieństwa spływa na zacnego głowę,
Usta złych kryją w sobie przemoc i obmowę.

7)

Bamięć sprawiedliwego z czcią w potomnych słynie,
Imię ludzi nieprawych w niepamięci ginie.

8)

Kto jest serca mądrego wypełnia przykazy,
Głupiec karę ponosi przez płoche wyrazy.

9)

Bezpiecznie postępują niewinni, uczciwi,
K ara spada na tego, kto sw ą drogę krzywi.

1 0 ) Ten kto m ruga oczami, złe wrażenie sprawia,
Głupiec przez gadatliwość sam czci się pozbawia.
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11) Cne usta pobożnego są jak prąd strum yka,
Świadomość niepraw ości złych usta zam yka.
12) N ienaw iść utajona do kłótni je s t skora,
W szystkie w ady pokryw a miłość i pokora,
13) Zawsze w ustach mądrego je st rozsądek zdrowy,
Rózga na grzbiet głupcow i da rozum do głow y.
14) M ądrych skromność w strzym uje, że z wiedzą się taja
Ustom głupców strach bliski, bo wiele gadają. ‘
15) Choć mienie możnych tw ierdzą i bezpiecznym dachem
A ubóstwo przejmuje biedaka przestrachem .
1 6 ) Jednak skrzętność praw ego pociechą napaw a,
Złoczyńcę grzech przytłacza i korzyść niepraw a.
17) Drogą życia ten idzie, kto ceni przestrogi,
Kto gardzi dobrą radą z praw ej schodzi drogi.
18) U st kłam liw ych je s t taki, kto nienaw iść kryje,
Głupcem, kto nią w ygłasza grzech i wady czyje.
20) Gdy ja k srebro najrzadsze je st jeżyk zacnego,
Rzadszem jeszcze uczucie u niegodziwego.
21) U sta praw ych dla w ielu stają się zbaw ieniem ,
G łupcy zaś um ierają pod sw ych głupstw brzemieniem.
22) Błogosławieństw o boskie bogactwem obdarza,
Mozołem nie utrudza— znoju nie przysparza.
23) Oddanie się bezprawiu zajm uje nieuka,
M ądry w nauce korzyść i zabawę szuka.
24) Czego się łotr obaw ia za karę dostaje,
Życzeniom spraw iedliw ych Bóg ziścić się daje.
25) Jak burza przeciąga tak znika złoczyńca,
Je st jak św iata posadą zacny dobroczyńca.
2 6 ) Octem co ścina zęby i dymem na oczy
Bywa dla tych posłaniec co leniwie kroczy.

i

— 32 —
2 7 ) Bojaźń Boga i słabym dni życia pomnaża,
Choć silnego, skrócony bywa wiek zbrodniarza.
2 8 ) Życzenie sprawiedliwych się ziszcza radością,
Gubi niecnych nadzieja— zawodząc srogością.
29) Zacnemu droga boża jest obronnym gmachem,
Popełniającego grzechy przejmuje przestrachem.
30) Nigdy się sprawiedliwy w prawości nie chwieje,
Zły człowiek zaś w swej ziemi nietrwale istnieje.
31) Z ust pobożnych nauka przez mądrość wykwita,
Zabija język fałszu przewrotność ukryta
32) Usta prawych ozdabia wdzięk przypodobania,
Od ust niecnych szkodliwa nieszczerośó odgania.

RODZIAŁ X I.
1)

W aga niesprawiedliwa jest Bogu ohydą
Wolę Jego wypełnia, kto da całkowitą.

2)

Pycha ma poniżenie i pogardę w darze,
W raz z pobożną skromnością idzie mądrość w parze.

3)

Niewinność sprawiedliwych toruje im drogi,
W ykręty zaś przewrotnym gotują los srogi.

4)

Nie pomoże w dniu sądu i grozy skarb złota.
Od zagłady wybaw i nas prawość i cnota

5)

Sumienność niewinnego drogę jego gładzi,
Padnie zbrodzień, bo w łasna złośliwość go zdradzi.

6)

Sprawiedliwość uczciwych od zguby ich zbawia,
Sprośni w sidła się plączą, które chuć zastawia.

7)

Traci grzesznik nadzieję w swej śmierci godzinie,
Z nią wiara ufającym w jego pomoc ginie.

8)

Sprawiedliwy zostaje ocalon z niedoli,
W jego miejsce złoczyńca wpada poniewoli.

9)

Gubi bliźniego swego pochlebca ustami,
Zacnych zbawia przezorność— pochlebstwo nie mami.

10) Całe miasto się szczęściem sprawiedliwych cieszy,
Upadek niecnych radość budzi w całej rzeszy.
11) Błogosławieństwem prawych okolica wzrasta,
Niecne usta występnych upadkiem są miasta.
12) Kto bliźniego poniża, nieczułość obiawia,
Mądry milczy, choć mu wstyd srogą boleść sprawia,
IB) Obmówca tajemnice zawsze wyda czyje,
Rzecz sobie powierzoną sumienny, ukryje.
14) Bez mądrego kierunku lud cały upada,
Tam zaś pomoc skuteczna, gdzie jest światłych rada.
15) Kto za obcego ręczy, w złe wplata się sprawy,
Kto zaręczeń nie lubi, żyje bez obawy.
1 6 ) Pełna wdzięku kobieta dom zdobi honorem,
Męże pracy napełnią go obfitym zbiorem.
17 Człowiek tkliwy jest dbały o dobro swej duszy,
Tego co się sam dręczy, cudzy ból nie wzruszy?
18) Kłamliwe są złoczyńcy uczynki i spraw y,
Kto sieje dobroczynność, ten zbierze zysk prawy.
19) Cnota życia podstawią— a kto za złem goni,
Samochcąc szuka śmierci, i zbliża się do niej.
20) Ludzie z sercem przewrotnem są Bogu ohydą
Miłymi— co w prostocie praw ą drogą idą.
21) Kara złych z pokolenia idzie w pokolenie,
Potomstwo sprawiedliwych zbawia ocalenie,
P rzysłow ia. S alom ona.

3
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22) W dzięk kobiety bez tak tu to w rażenie czyni,
Jak ie złota obrączka przy nozdrzu u świni.
23) Życzeniem spraw iedliw ych je s t dobrobyt w spólny,
Nadzieją niegodziwych je s t zam ęt ogólny.
24 ) Ten bo gactw a pomnaża, choć hojnie rozdaje,
Ów słusznego odmawia, a braku doznaje.
25) Praw dziw ie dobroczynny je s t sy ty swym datkiem,
Kto krzepi drugich, b y w a krzepion podostatkiem.
2 6 ) Kto dla zysku w strzym uje zboże ma przekleństwo,
Kto j e tanio oddaje ma błogosław ieństw o.
27) Kto pragnie dobra wszystkich łaskę N ieba ściągnie,
Kto wady w yszukuje, karę s w ą osiągnie.
28) Upadnie— kto polega na bogactw ie swojem,
Spraw iedliw i zakw itną ja k krzaczek nad zdrojem.
2 9 ) Kto swoich próżno dręczy, da im w iatr w dziedzictwo,
Niebaczny do m ądrego pójdzie w niewolnictwo.
3 0 ) Owoc spraw iedliw ego je s t z drzewa żywota,
Nie przemoc du-ze skarbi, lecz m ądrego cnota.
31 ) Gdy p ra w y już za życia płaci d łu g sw y ch błędów
Jakich się łotr i grzesznik ma spodziewać względów?

ROZDZIAŁ XII.
1 ) Kto miłuje przestrog ę— ceni m ądre zdanie,
Kto nie lubi napomnień, nieukiem zostanie.
2) Cnotliwy łaskę Boga dla siebie pozyska,
C hytrego nienawidzi i k a rą uciska.
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3 ) N a niespraw iedliw ości nikt się nie ostoi,
P raw eg o zaś potomstwo szw anku się nie boi.
4) Cna n iew iasta swmjego męża je s t korona,
Jak o w kościach choroba — nieuczciwa żona.
5) D um ania s p ra w ie d liw y c h — sam a sprawiedliw ość,
K now ania zaś w ystęp ny ch ; — zdrada i złośliwość.
6) Na krew bliźniego sw ego godzi złego mowa,
P raw i go ocalają, siłą sw ego słowa.
7) Zachw ieje się bezbożny i ju ż go tu nie ma.
Rod zaś spraw iedliw ych najsilniej się trzyma.
8) Pod łu g sw ego rozumu mąż sław y używ a,
Kto przewrotnego serca pogardzony byw a.
9 ) Lepszy skrom ny, kto p racą sobie służyć umie,
Niżli komu brak chleba, a puszy się w dumie.
10) P r a w y pamięta naw et o bydlęciu swojem ,
Złych litość naw et bliźnich dręczy niepokojem.
1 1 ) Kto u p ra w ia s w ą rolę, m a chleba do syta,
T en zaś co m arę goni, tylko g łu p stw a chw yta.
12) Złoczyńca niegodziwych sobie zjednać chciw y,
P rag n ie by m u dostarczył ich — szczep spraw iedliw y.
13) Zdrożne słowo zasadzką je st, kto nieostrożny>
Z nieszczęścia pełen w zględu uchodzi pobożny.
1 4 ) Poczciwy się nasyca dobrym ust sw ych plonem,
R ąk je g o dobrodziejstwo je st w ynagrodzonem.
1 5 ) Głupi mniema s w ą drogę p raw ą i bez w ady,
Rozsądnym je s t kto umie słuchać drugich rady.
16) Nierozsądny n atychm iast z sw ym gniew em w ybucha,
Mądry k ry je obelgę bo rozsądku słucha.
17) Kto chce praw dę powiedzieć, niech m ówi ja k było,
F a łszy w y św iadek kłam ie— i mówi zawiło.
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18) Niejeden słowa ciska, ja k ukłucia mieczy,
Tylko język rozumnych zwykle względny, leczy.
19) Usta prawdę mówiące trw ają niewzruszenie,
Język fałszu utrzyma się ledwie okamgnienie.
20) Podstęp gości w tych łonie, którzy knują szkodę,
Czują radość w ewnętrzną ci, co radzą zgodę.
21) Uczciwemu nieprawość nigdy się nie zdarzy,
Złość napełnia i jątrzy sprośnych i zbrodniarzy.
22) Brzydzi się Bóg obłudą— usty fałszywemi,
Ci, co prawdą się rządzą są Bogu miłemi.
23) M ądry tai sw ą wiedzę i czyny chwalebne,
Serce głupców rozgłasza swe błędy haniebne
24) Ręka pilnych przysparza i drugimi włada,
Leniw a jest zależną i służbie podpada.
25) Troskę w sercu niech człowiek przytłumić się stara,
Dobra wieść wnet pocieszy, gdzie panuje w iara.
20) W świadczeniu dobra praw y chce prześcignąć innych,
Nieczułość krzyw ą drogą wiedzie nieuczynnych.
27) Nie upiecze podstępny tego co ułowi,
Lecz rzadki plon skrzętnemu spada człowiekowi.
2 8 ) Tylko na drodze cnoty błogie życie gości.
Jej wskazówki prowadzą do nieśmiertelności.

ROZDZIAŁ

X III.

1) Syn mądry, bo ojcowskie słuchał napomnienia
Kpem został ten u kogo nie miały znaczenia.
2) Dobry tylko plonu ust swych kosztować życzy,
Przewrotnych duch popycha za żądzą zdobyczy.
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3) Kto baczny na swe usta temu dusza droga,
Kto zaś puszcza im wodze, temu grozi trwoga.
4) Kie osiągnie leniwca dusza czego łaknie,
Pilnym tego co pragną nigdy nie zabraknie.
5) Sprawiedliwy nieprawdę i fałsz nienawidzi,
Niegodziwiec bliźniego obmawia i wstydzi.
6) Kto idzie praw ą drogą, tego cnota chroni,
Złego gmatw a występek i wiedzie do toni.
7) Ten udaje bogacza, a niczem nie włada,
Tamten biedny na pozór, a skarby posiada.
8) Często bogactwo broni swoich posiadaczy,
Biedny gróźb się nie lęka, bo niewiele znaczy.
9) Jasnem jest światło prawych, bo wiedza z nich świeci,
Gaśnie sprośnych zarzewie, które zły cel wznieci.
10) Lekkomyślne zuchwalstwo do kłótni je st skore,
Tam zaś mądrość przebywa, gdzie rada jest w porę.
11) Próżność zmniejsza majątek przez drobny wydatek,
Kto grosz skrzętnie gromadzi, powiększa dostatek.
12) Długie oczekiwanie bólem serce miota,
Rychłe życzeń spełnienie jest drzewem żywota.
13) Gdy kto co zlekceważy, pozna błąd swój w karze,
Kto każde prawo ceni, ma nagrodę w darze.
14) Światło nauki mędrca jest życia wytryskiem,
By nie być łupem sideł i zguby igrzyskiem.
15) Zdrowy rozum powabem przyjemności darzy,
U niecnych jest prostactwo w postępkach i twarzy.
16) Mądry wszystko co czyni, zwykł działać z rozwagą,
Głupiec swoją rozgłasza niedorzeczność nagą.
17) Niesumienny posłaniec w nieszczęście wprowadza,
Kto poleceniu wierny, życzeniu dogadza.
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18) W styd i biedę ponosi, kto radę znieważa,
Kto ceni napomnienia, tego świat poważa.
19) Zwycięztwo nad swą żądzą je st duszy rozkoszą,
Głupcy walki z występkiem i grzechem nie znoszą.
20) Kto obcuje z światłymi sam światłym się staje,
Ciemny a lekkomyślny z głupcami przestaje.
21) W ystępnych prześladuje niepokój i bieda,
Dobrych Bóg szczęściem darzy i trapić się nie da.
22) Dobry dziedzictwem naw et wnuków uposaża,
P raw y dziedziczy mienie chciwego lichwiarza.
23) Dostatecznie pokarmu daje biednych rola,
Niejednego przez nierząd udręcza zła dola.
24 ) Kto dziecku rózgę szczędzi, miłości dlań niema,
Kto je kocha, zawczasu w karności je trzyma.
25) Sprawiedliwy je tyle, by głód zaspokoić,
Głód złoczyńców nie daje się niczem ukoić.

ROZDZIAŁ

XIV.

1) Wznosi kobiet przezorność dom swój i utrwala,
Ich płochośewłasną ręką go niszcząc, obala.
2) Kroczy prosto, kto boską bojaźń ma na straży,
Kto krzyw ą drogą idzie, ten Go lekceważy.
3) Głupiec w ustach swych krzewi rdzeń pychy nad miary,
Usta mądrych chronią ich od takiej przywary.
4) Gdzie brak je s t ornych wołów, tam próżne spichlerze,
Ich siła plon grom adzi— kto zasiewa, zbierze.
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5 ) Św iadek p raw dę m ów iący k łam stw em się nie plami,
N iesum ienny fałsz głosi swojem i ustam i.
6) Napróżno lekom yślny za mądrością goni,
Nie znajdzie jej - rozsądny dojdzie łatw o do niej.
7) Od głupiego stroń zaw sze— bądź odeń zdaleka,
Bo cię nic dorzecznego z ust je g o nie czeka.
8 ) Mądrością rozum nego je s t samopoznanie,
G łupców zaś nierozsądkiem — własne oszukanie.
9 ) Lekkom yślnych jednoczy niepraw ość ich w spólna,
U czciwych ju z zaleca sy m p aty a ogólna.
10) Zna serce gorycz duszy swej w zbytecznej mierze,
1 w jego szczęściu obcy udziału nie bierze.
11) Dom bezbożnych choć mocny, ulegnie zagładzie,
Namiot praw ych zakw itnie na swojej posadzie.
1 2 ) Niejedna zda się droga p ra w ą człowiekowi,
Lecz ta w końcu w zabójcze sidła go ułowi.
13) Czemuż często od śmiechu aż serce zaboli,
Bo wróżbą śmiech zbyteczny gorzkiej nieraz doli.
14) Przew rotny dróg niepraw y ch plonem się nasyca,
Szlachetny się nagrodą sw y ch czynów zachw yca.
15) Niebaczny lada słow u uw ierzyć gotow y,
Rozsądny śledząc praw dę, bada cudze m ow y.
16) M ądry sobie nie ufa, i złego unika,
G łupiec pew ny je st siebie, więc go złe spotyka.
17) Poryw czy grzeszy głu pstw em , a potem się wstydzi,
Kto w gniew ie je st podstępny— św iat go nienawidzi,
18) G łupstw o odziedziczone przy głupich zostaje,
M ądrych wiedza bogaci, wdzięków im dodaje.
1 9 ) Niegodni schylcie czoła wasze przed zacnymi,
O klękajcie w ystępni przed sprewiedliw ym i.
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20) N aw et swoim najbliższym niemiły ubogi,
Bogacz wiele przyjaciół wabi w swoje progi.
21) Kto bliźniego znieważa, w każdym razie grzeszy,
Błogo temu, kto nędze współczuciem pocieszy.
22) Błądzą ci co złe knują— kto dobro rozsiewa,
Niech się łaski dla siebie i prawdy spodziewa.
23) Każda mozolna praca ma korzyść w nagrodę,
Zbytek słów powoduje tylko brak i szkodę.
24) Wiedza mędrców ich wieńczy - je st trw ałem ich mieniem,
Głupców zaś niedorzeczność jest ich poniżeniem.
25) Świadek prawdę mówiący często duszę zbawi,
Kłamca nieraz podstępem o zgubę przyprawi.
26) Bojaźń Boga opoką jest silną i całą,
Jeszcze i dla potomków ochroną jest trwałą.
2 7 ) Bogobojność jest źródłem życia i pociechy,
Chroni od sideł śmierci za spełnione grzechy.
28) Mnogość ludu królewską wspaniałość stanowi,
Brak narodu niepokój sprawia ministrowi.
29) Pobłażliwy zbyt wiele rozwagi dowodzi,
Popędliwy głupotą rażąc— sobie szkodzi.
30) Serce zdrowe, spokojne jest życiem dla ciała,
Rdzą kości, gdy w niem zazdrość namiętnością pała.
31) Kto biednego uciska, ten Stwórcę obraża,
Czci Go — kto ubogiego litością obdarza.
32) Ciągle szarpią złoczyńcę jego złości kleszcze,
P raw y wierzy w zbawienie przy skonaniu jeszcze.
33) Rozum w sercu mądrego ciche ma siedlisko,
W głupcach na j a w ’ wychodzi na urągowisko.
34) Cnota ludy wrywyższa i okrywa chwałą,
Grzech narody poniża hańbą i zakałą.
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35) Król rozumnego sługę swą łaską obdarza,
Karci gniewem niedbalca— wzgardą upokarza,

ROZDZIAŁ XV.
1) Odpowiedź pobłażliwa zapalczywość studzi,
Oburzające słowo gw ałtow ny gniew budzi.
2) W ykład mądrych naukę wznosi sw ą świetnością,
Usta głupców przepełnione są niedorzecznością.
3) Wszędzie— na kaźdem miejscu czuwa oko boże,
Widzi występnych pychę, a dobrych w pokorze.
4) Słowa względne duch krzepią tego kto je słucha,
Przewrotność w mowie spraw ia skołatanie ducha.
5) Bezmyślny lekceważy ojcowskie kazanie,
Kto ceni napomnienia, ten mądrym zostanie.
6) W domu prawego znajdziesz dostatek obficie,
U złego mimo zbiorów je st brak całe życie.
7) Usta mądrych naukę rozsiewają błogą,
Głupcy sercem nieprawem tylko szkodzić mogą.
8) Przedwieczny ma w ohydzie nieprawych ofiary,
, Modlitwy sprawiedliwych są miłe mu dary.
9) Nienawidzi Bóg niecnych i drogi i plany,
Kto goni za prawością jest szczerze kochany.
10) Cierpi srodze kto zbacza z wytkniętej kolei,
Kto zdrowych rad nie lubi, umrze bez nadziei.
1 1) Jeśli Bogu odkryte są piekła otchłanie,
O ileż serca ludzkie, gdy wciąż patrzy na nie.
12) Szyderca rad nie lubiąc, napomnień unika;
Tam więc też nie uczęszcza, gdzie mądrych spotyka,
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13) Serce pełne radości i twarz wypogadza,
Smutek serca upadek na duchu sprowadza.
14) Bada serce pojętne wiedzę i jej prawa
Głupich zaś niedorzeczność bezmyślna napawa.
15) W szystkie są smutku pełne ubogiego chwile,
Dobre serce jak ucztę spędza życie mile.
1 6 ) Lepiej w bojaźni Boga małem mieniem władać,
Niż skarb przy niepokoju sumienia posiadać.
17) Lepsza skromna jarzyna i miłość pospołu,
Niżeli z nienawiścią tłusta pieczeń z wmłu.
18) W znieca kłótnie gdzie pokój człek do gniewu skory,
Cierpliwy pobłażaniem uspakaja spory.
1 9 ) Leniwy postępuje jak po drodze z cierni,
Kroczą ubitą drogą pracowici— wierni.
20) Mądry syn swego ojca uraduje wielce,
Głupi tylko zmartwienia spraw ia rodzicielce.
21) Zadrwić z drugich je st złością i głupiego cieszy,
Rozsądny praw ą drogę im w skazać się śpieszy.
2 2 ) Gdzie nie ma zdrowej rady pełzną cne pomysły,
Dobre skutki od zdania sumiennych zawisły.
23) Radości człowiek dozna, gdy trafnie odpowie,
Słowo w czasie wiaściwym ma wpływ7 co się zowie.
24) Wznosi się w życiu myślą, kto się zastanawia,
I unika otchłani gdzie wiodą bezprawia.
25) Dom wyniosłych Bóg silną praw icą obali,
A wdowy opuszczonej granicę ustali.
26) Bóg w ohydzie ma niecne złośnika know'ania,
Przyjemne mu są czyste uczucia i zdania.
27) Trapi dom sw7ój kto goni za zdobyczą chciwie,
Kto podarków^ nie cierpi, będzie żył szczęślwie.

2 8 ) Praw y nad odpowiedzią swera sercem rozważa,
Nieludzki złość ustami bezmyślną wyraża.
29) Bóg od niecnych jest zdała i próśb ich nie słucha,
Czyni zadość, gdzie prawych modlitwa i skrucha.
30) Wzrok jasny i życzliwy serce rozwesela,
Dobra wieść ciało krzepi i siły udziela,
3 1 ) Ucho które do przestróg życia się stosuje,
W pośród koła uczonych, swój udział przyjmuje.
22) Kto traci obyczajność, godność duszy traci,
Kto ją czci, cześć pozyska powszechną współbraci.
33) Ja k za boską bojaźnią idzie światła wiedza,
Tak cześć i zaszczyty pokora wyprzedza.

ROZDZIAŁ XVI.
1 ) Człowiek wpierw do porządku swe myśli przywodzi,
Wysłowienie języka od Boga pochodzi,
2 ) Każdy mniema swe drogi w swych oczach czystemi,
Bóg umysły przenika drogami swojemi.
3) Por licz Bogu swe spraw y przez codzienne modły,
Jeśli chcesz by się twoje zamiary powiodły.
4) Wszystko Bóg z pewnym celem Sobie znanym stwarza,
1 dzień wrogi przeznaczon dla kary zbrodniarza.
5) Bóg się brzydzi gdzie z sercem duma idzie w parze,
Przeto jeszcze wr potomkach ten grzech srogo karze.
6) Przez miłość i pokorę grzech nam się przebacza,
Stronienie od złego bogobojność oznacza.
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7) Gdy Bogu podobają się człowieka drogi,
Pojednywa z nim jego najzawziętsze wrogi.
8) Lepsze jest skromne mienie, uczciwie nabyte.
Niźli niesprawiedliwością dochody obfite.
9) Niech postępki człowieka serce mu dyktuje,
A Bogu niech zostawi, gdzie kroki skieruje.
10) Wyrocznią niezachwianą z ust króla jest mowa,
Niech baczy, by nie musiał cofać w sądzie słowa.
11) Szala sprawiedliwości do Boga należy,
Miary wagi prawdziwość król sam niechaj mierzy.
12) Niech zgrozą królom będzie każda rzecz nieprawa,
Sprawiedliwość najtrwalsza jest tronu podstawa.
13) Niech królowie miłują ust poczciwych zdanie,
I mają w prawdomównych swe upodobanie.
14) Gniew króla zapalczywy szle śmierci anioła,
Światły mąż swym rozumem przejednać go zdoła.
15) Twarz pogodna królewska—duchem ożywionym
Jego łaska jest jak chmura deszczu spragnionym.
16) O jak dobrze jest nabyć rozum przez oświatę,
Lepsze niż drogich kruszczów to skarby bogate!
17) Unikać złego mają za zasadę prawi,
Kto swoją drogę strzeże, ten swą duszę zbawi.
18) Upadnie, kogo duma wynosi i pycha,
Pewność siebie nadmierna z wysokości spycha.
19) Lepiej z pokornym duchem żyć w potulnych gronie,
Niż dumnych dzieląc łupy, hołdować mamonie.
20) Znajdzie szczęście—swe sprawy kto rozumem mierzy,
Pociechę, kto z ufnością je Bogu powierzy.
21) Kto mądrego jest serca rozumnym się zowie, ^
Krzewi wiedzę, kto miłem ją słowem wypowie.
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22) Ma źródło życiodajne, kto rozum posiada,
Karą głupców ich własna nierozsądku wada.
28) Kto rozumne ma serce, mądre słowa głosi,
Ten co tych nauk słucha, z nich korzyść odnosi.
24) Smak wybornego miodu jest w przyjemnej mowie,
Niesie słodycz dla duszy, a dla ciała zdrowie.
2 5) Człowiek nieraz mniema, że praw ą drogą kroczy,
Ale w końcu go nagle śmierć na niej zaskoczy.
26) Ust potrzeby uprzedza zapobiegła dusza,
Nie czekając póki głód do tego ją zmusza.
27) Nikczemny czyha chciwie na drugich zniszczenie,
Z ust słowa mu wychodzą, jak zgubne płomienie.
28) Przewrotny wznieca kłótnie - a niecny oszczerca,
Dzieli szczerą przyjaźnią połączone serca.
29) Niegodziwiec się stara bliźniemu tak radzić,
By go wr końcu na drogę nieprawą sprowadzić.
30) Gdy oczy ściska, sposób podejścia układa,
Gryzie w argi— plan złości gotowy posiada.
31) W spaniałą je st siwizna dla głowy ozdobą,
Którą żywot cnotliwy przynosi za sobą.
32) Lepiej dać pobłażania niż siły dowody,
Nad sobą zapanować, niż zdobywać grody.
33) W łono każdego ślepo rzucona jest dola,
Jej rozstrzygnięciem w łada tylko boska wola.

RODZIAŁ XVII.
1) Lepszy suchy kęs chleba w pokoju i zgodzie,
Niż dom pełen kłótni przy ucztach i wygodzie.
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Pilny sługa nad sprosnym synem pańskim włada,
I w schedzie między bracią swój udział posiada.
Srebra tygiel— retorta złota daje próby,
Bóg sam tylko przenika serc ludzkich rachuby.
Złoczyńca wnet podchwycą z nieprawych ust wieści,
Niesumienny rozsiewa stek fałszywej treści.
Bluźni Stwórcę, z biednego gdy się kto urąga,
Kto rad z niedoli drugich, karę sobie ściąga.
Chlubą starców są dobrze wychowane w nuki—
Zaszczyt dzieciom przynoszą rodziców nanki.
Jeśli błaznowi zdanie szczytne nie do twarzy;
Mniej jeszcze gdy szlachetny skłamać się odważy.
Przekupstwo jest, ponętą, która swym urokiem,
Dawcy szczęście zjednywa, gdzie zwraca się wzrokiem.
Kto pokryw a urazę, ten miłością spaja,
Kto zajście rad powtarza— przyjaciół rozdwaja.
10) Skuteczniejszy w pływ czyni na mądrym przestroga,
Niż na głupcu bezwzględna z stu plag kara sroga.
11) Wichrzyciel szuka złości swym duchem upartym,
Że anioł dlań się staje posłańcem zażartym.
12) Mniej groźne niedźwiedzicy z człowiekiem spotkanie,
Gdy młode straciła - niż głupca w cierpkim stanie.
13) Kto niewdzięczny złem płaci za dobro doznane,
Tego progi są wiecznem nieszczęściem skarane.
14) Początek kłótni, jak tama w potoku w yparta,
Ustąp - nim rozdrażniona, wybuchnie zażarta.
15) Uniewiniać złoczyńcę a prawego winić,
Jest to obrazę boską obydwoma czynić.
16) Po co mienie głupiemu, lub światła nauka,
Gdy sercem nie pożytku, lecz czczej chw ały szuka.

17) Wierny przyjaciel kocha w każdej życia porze,
W nieszczęściu jak rodzony brat ci dopomoże.
18) Lekkomyślny gdy następstw złych się nie obawia,
Z łatwościąo za drugiego
zaręczenie
stawia,
o
3
6
19) Kto drażni, chce się kłócić —kto wysokie progi,
Robi u drzwi wzniesionych, łamie drugim nogi.
20) Kto podstępnego serca kszczęściu niepodąży,
Kto w swej mowie przewrotny, w nieszczęście pogrąży.
21) Kto głupiego ma syna, ma wieczne zgryzoty,
Nie zna radości ojciec takiego niecnoty.
22) Serce zadowolone ma zdrowie w czerstwości,
Duch skołatany spraw ia wycieńczenie kości.
23) Przekupienie tajemnie bierze niegodziwy,
By w sądzie przeinaczyć wyrok sprawiedliwy.
24) Rozsądny ma naukę przed oczami swemi,
Głupi mniema ją znaleźć za krańcami ziemi.
25) Syn głupi swemu ojcu jest wiecznem zmartwieniem,
Matce przez sw ą głupotę gorzkiem udręczeniem.
26) Już pieniędzmi praw ego karać się nie godzi,
Slachetnych b i ć - t o wszelką już prawość przechodzi.
27) Kto w słowach je st oszczędny, jest o rozum dbały,
Kto spokojny ma umysł, ma rozsądek stały.
28) Przeto głupca gdy milczy, za mądrego mają,
Za rozumnych, co usta w porę zamykają.

ROZDZIAŁ XVII.
1) Odludek własnej żądzy niewolnik— w zapale,
Każdy pomysł zbawienny potępia zuchwale.
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2) Co mówi głos rozsądku głupiec nie chce wiedzieć,
Tylko płochą myśl serca pragnie wypowiedzieć.
3) Gdzie nikczemny się zjawia, obecnych poniża,
Swojem lekceważeniem każdemu ubliża.
4) Nauki szlachetnego są ja k wód potoki,
Płynie źródło mądrości jak strumień szeroki,
5) Niesłusznie, niegodziwca biorąc stronę, bronić,
By praw y do wyroku musiał się nakłonić.
6) Głupiec wrargam i gotów do kłótni przybywa,
Do bijatyki swemi ustami wyzyw a
7 ) U głupca własnej szkody są usta przyczyną —
Czczem słowem wpada w sidła swoją w łasną winą.
8) Jak słodkie łakocie są słowa zausznika,
Każde szkodzi swym skutkiem, gdy w głąb ciała wmika.
9) Kto w swojem zatrudnieniu bywa opieszały,
Z tym się już marnotrawcy złe duchy zbratały.
10) Imie boże jest silną wieżą dla człowieka,
Sprawiedliwy ocala, gdy doń się ucieka.
11) Mienie twierdzą bogacza— nie czuje bojaźni,
Ono obronnym murem wr jego wyobraźni.
1 2 ) Przed swym upadkiem serce ludzkie się napusza,
Tam tylko cześć wyprzedza, gdzie pokorna dusza.
1 3 ) Kto rzecz nie w ysłuchaw szy, odpowiedź narzuca,
Przez własne sweje głupstwo wstydem się zasmuca.
1 4 ) Duch silny znosi mężnie swego losu zmiany,
Lecz jak może je znosić umysł skołatany?
15) Kto umie cenić wiedzę, sercem ją nabywa,
Ucho mądrych j ą szuka, gdzie głoszoną bywa.
16) Szczodrość w darach rozszerza drogę człowiekowi,
I łatwo ku wyższemu zbliża go stanowi.
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17) Kto pierwszy spór wygłasza, prawym się wydaje,
Badanie rzecz w yjaśnia, gdy przeciwnik staje.
18) S w ary nieprzejednane w końcu los uśmierzy,
Gdy przy zgodzie rozbraja potężnych szermierzy.
19) Brata ciężej przejednać, gdy jest obrażony,
Niż dźwignąć rygle u bram dla miasta obrony.
20) Człowiek dla nasycenia swe usta otwiera,
Ja k w argi plon przynoszą, tak owoce zbiera.
21) Śmierć lub życie zależą od władzy języka,
W edług tego co ceni— owoce połyka.
22) Kto mógł żonę znalazłszy, swe szczęście utrwalić,
Że ma łaskę u Boga, może się pochwalić.
2.1) Biedny mówi błagalnie, gnębiony swym losem,
Bogacz śmiało przemawia— i zuchwałym głosem.
24) Niejeden się towarzysz przyjacielem swata,
Lecz prawdziwy przyjaciel wierniejszy od brata.

ROZDZIAŁ XIX.
1) Lepszy biedak, gdy znany z najuczciwszej strony,
Niż człowiek ust fałszyw ych— głupiec spanoszony.
2) Dość źle —gdy brak nauk duszę upośledza,
Gorzej jest, gdy przez pośpiech schybioną je st wiedza.
3) W łasne głupstwo w manowce prowadzi człowieka,
Potem on z żalem serca na Boga narzeka.
4) Bogactwo sw ą przew agą ma przyjaciół mnóstwo,
Biednego od przyjaźni odłącza ubóstwo.
Przysłow ia Salomona.

A

Tak ja k fałszywy świadek kary nie uchodzi,
Tak ten się jej nie wymknie, kto kłamstwem świat zwodzi.
Cześć mężom znakomitym składa ludzi wiele,
W szyscy są dla hojnego dobrzy przyjaciele.
Biedni i braciom w strętni— przyjaciel się chowa,
Znika wnet, gdy im dane wspominają słowa.
Kto się stara o rozum, duszę sw ą miłuje,
A bacząc na rozsządek, swe szczęście znajduje.
Kto kłamie jako świadek, pomsta go nie minie,
Kto kłamstwo zw ykł rozsiewać, bez ratunku zginie.
Nie przystoi rozkoszne wieźdź życie głupcowi,
Tem mniej, władzę nad księciem mieć niewolnikowi.
Rozum każe człowiekowi W gniewie się hamować
Chlubą dlań jest, gdy umie urazy darować.
Jak ryk lw a tak gniew króla burzę zapowiada,
Jego łaska, jak gdy rosa na rośliny spada.
Syn głupi jest dla ojca cios nieuleczony,
Jak rynna wciąż ciekąca, sw ar kłótliwej-żony.
Dom jest ojców dziedzictwem, i obfita gleba,
Rozsądna towarzyszka je st drogi dar Nieba.
Lenistwo w sen pogrąża— a kto śpi za wiele,
Tego dusza głód cierpi w opieszałem ciele.
Kto strzeże przykazanie— sw ą duszę pilnuje,
Zginie ten, kto wytkniętą drogę zaniedbuje.
Bogu daje, kto biednego wesprze jakim datkiem,
On mu to dobrodziejstwo zwróci podostatkiem.
Karć syna i spodziewaj się jego poprawy,
Lecz tak, byś o zabicie go nie miał obawy.
Pobłażając mu bowiem, zwiększasz jego winę,
I do podwójnej kary podajesz przyczynę.
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20) Słuchaj rad. przyjm uwagi i dowiedź to czynem,
By przyszłość okazała, żeś je st mądrym synem.
21) Wiele w sercu człowieka zamysłów się roi,
Tylko postanowienie boskie się ostoi.
2 2 ) Jeśli miłym się staje, kto jest miłosierny,
Lepszy biedak— niż bogacz, gdy słowu niewierny.
23) Bogobojność do życia szczęśliwego wiedzie,
Syci zadowoleniem— opiera się biedzie.
24) Gdy leniwy sw ą rękę w zanadrze raz włożył,
Już mu ciężko j ą wyjąć, by usta otworzył.
25) Bij szydferoę, by głupi wziął rozum do głowy,
Kązsądny wiedzę pojmie dorzecznemi słowy.
26) Niszczy ojca i matkę swej strzechy pozbawia,
Syn niecny, który życie puscil na bezprawia.
27) Wzgardź synu i nie zważaj na przestrogi owe,
Które cię od słów wiedzy odwieść są gotowe.
28) Wyszydza świadek sprosny sprawiedliwe sądy,
Usta złych kryć umieją krzywdy i nierządy.
29) Lecz szyderców czekają chłoszczące zniewagi,
Na uparty grzbiet głupców ciężkie spadną plagi.

ROZDZIAŁ XX.
1) Wino szy d ercą— trunek tęgi burdę robi,
Kto im sprzyja, ten w rozum się nie przyozdobi,
2 ) Jak ryk lwa, tak gniew króla strach zewsząd rozsiewa,
Ten swe życie naraża, kto jego rozgniewa.
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3) Cześć mężowi gdy umie ustąpić przy sporze,
Głupi tylko sie srożąc, poddać się nie może.
4) Nie chce orać leniwiec kiedy zimno czuje,
W czasie żniwa on pragnie, lecz nic nie znajduje.
5) J a k woda w głębi źródła, tak jest zdrowa rada,
Człowiek mądry ją z serca drugiego wybada.
6) Wielu głosi sw ą szczodrość, lecz śród hojnych koła,
W iernego dobroczyńcę kto wynaleźć zdoła?
7) Sprawiedliwy gdy zawsze kroczy praw ą drogą,
Swe dzieci ubezpiecza, że będzie im błogo.
8) Król który na sędziowskiem krześle zwykle siedzi,
Złe rozprasza swym wzrokiem, które wnet wyśledzi.
9) Któż powie, serce moje uwolniłem z winy,
Z grzechów czysty, nie czuję troszczyć się przyczyny.'
10) N a wagę niejednaką, lub podwójną miarę,
Bóg z ohydą spogląda i zesyła karę.
11) Można poznać w młodzieńcu już z jego zabawy,
Czy dążność jego czysta i charakter prawy.
12) Bóg dał ucho dla słuchu, a oko dla wzroku.
By czujnym być i bacznym na każdym swym kroku.
13)* Snu nadto nie umiłuj, bo brak cię zaskoczy,
Chcesz chleba do sytości— otwarte miej oczy.
14) Złe —niedobre, ten woła, który co kupuje,
Ale kiedy już nabył z kupna tryumfuje.
15) Nie rzadkim bywa złoto i perły przedmiotem,
Ale usta rozumne najrzadszym klejnotem.
16) Zabierz odzież takiemu, kto za obcym ręczy,
W eź j ą w zastaw ,— błąd pozna gdy go żal udręczy.
17) Słodkim je st chleb obłudy, lecz zaraz zasmuci,
Bo w ustach co go jedzą w kamień się obróci.

-
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18) Chceszli zamiar w ykonać— masz drugich się radzić,
Walkę z sw ą namiętnością z rozw agą prowadzić.
19) Zw ykł zdradzać tajemnicę, kto z plotkami chodzi,
Z gadułą się nie wdawaj, bo pewno zaszkodzi.
20) Kto ojca albo matkę przeklina w swej złości,
Tego światło zagaśnie śród czarnej ciemności.
21) Dziedzictwo zbyt pospiesznie z początku nabyte,
W końcu z błogosławieństwem nie będzie spożyte.
22) Nie powiedz: złem odpłacę— znoś krzywdę w pokorze,
1 w Bogu miej nadzieję— On ci dopomoże.
23) Przedwieczny ma w ohydzie w ag dwojne ciężary,
A szale oszukańcze—nieprawość bez miary.
24) Bóg wyznacza krok męża na ziemskiej podróży,
A czyż człowiek cel swojej pielgrzymki w y w róży.
25) Sidłem to dla człowieka, gdy ślnb czyni święty
Niebacznie— potem cofa go żalem przejęty.
26 Rozróżnia król roztropny złoczyńców od prawych,
A potem ich oddaje pod chłostę kar krw aw ych.
27) Światłem jest dusza ludzka —Bóg płomień roznieca,
Którym wszystkie skrytości człowieka oświeca.
28) Miłosierdzie i wierność są strażą królowi,
Przez ludzkość daje silną podporę tronowi.
29) Chlubą młodzieży jest ich w nauce wytrwałość,
Pow aga siwych włosów jest starców wspaniałość.
3 0 ) Złośliwego poprawią dokuczliwe rany,
Jak i każdy cios duszy za grzechy zadany.

—

54

—

ROZDZIAŁ XXI.
1) Jak strumień wód jest serce króla w Boskiej dłoni,
Dokąd mu się podoba myśl jego nakłoni.
2) Prostą się człowiekowi jego droga zdaje,
Lecz czy się serce z czynem zgadza— Bóg poznaje.
3) Cnotę i sprawiedliwość wypełniać i głosić,
Jest Bogu pożądańszem niż ofiary znosić.
4) Wzrok dumny, pycha serca są zgubne pochodnie,
Złoczyńcę one z grzechów prowadzą na zbrodnie,
5) Rozwaga pracowitych przynosi pożytek,
Każda tylko porywczość sprowadza ubytek.
6) Skarbu wiele zgromadzić językiem przewrotnym,
Jest jak pragnących śmierci oddechem ulotnym.
7) Łup nieprawy złoczyńców zniszczy i powali,
Bo świętą sprawiedliwość spełniać się wahali.
8) Chwiejny w postępowaniu wzbudza podejrzenie,
Prawy w swoich czynnościach ma czyste sumienie.
9) Lepiej mieszkać gdzie w kącie choć na płaskim dachu,
Niż z kobietą kłótliwą, a w wygodnym gmachu.
10) Duch złoczyńcy niezgodny, niepokoju chciwy,
Nad wspólnikiem swym nawet nie jest litościwy.
11) Skarcić błazna, a głupiec wnet oprzytomnieje,
Mądremu dać naukę, a więcej zmądrzeje.
12) Rozmyśla sprawiedliwy nad domem grzesznika,
Który wraz z bezbożnymi kary nie unika.
13) Kto zatyka swe ucho na biednych wołania,
Będzie sam kiedyś próżno wołał posłuchania.
14) Dar tajemnie wręczony tłumi gniewu żywość.
Upominek w zanadrze gasi zapalczywość.

15) Radością je s t zacnego wykonanie prawa,
Gdy złe popełniających dojmuje obawa.
16) Człowiek który z rozsądku prawej drogi zboczy,
Z towarzystwem nieczystych duchów się jednoczy.
17 ) Dozna braku mąż, który na rozkosze traci,
Kto strój i wino lubi, ten się nie wzbogaci.
18) W miejsce sprawiedliwego staw a zły okupem,
Wiarołomca za praw ych bywa kary łupem.
19) Lepiej mieszkać w bezpłodnej pustej okolicy,
Niż przy żonie niezgodnej— kłótliwej złośnicy.
20) Mądry chowa zapasy, jak skarb w swoim domu,
Głupi sam je pochłania i nie ma dać komu.
21) Kto za cnotą, ludzkością dążąc, życie trudzi,
Znajdzie życie przyjemnem w cnocie— i cześć ludzi.
22) Mądry mąż do miasta mocarzy wszedł śmiało,
I obalił potęgę której zaufało.
23) Kto nad swemi ustami i językiem czuwa,
Ustrzeże się od cierpień, co duszę zatruwa.
24) Ów pyszny i zuchwały, co szydercą zwie się,
Gardząc wszystkiem co święte w szale dumy pnie się.
2 5 ) Żądze nienasycone leniwego gubią,
Albowiem jego ręce pracow ać nie lubią.
26) Z ciągłych pragnień niesyta, żądza życie strawia,
P raw y zna obowiązki— i nic nie odmawia.
27) Ohydą jest złoczyńcy już ofiara sama,
Dopieroż, gdy złej woli w niej kryje się plama.
28) Zginie świadek kłamliwy, lecz mąż, który wszędzie
P raw dę tylko p ow tarza— zawsze świadczyć będzie.
29) Bezczelnność sw ą złoczyńca pokazuje w tw arzy,
P raw y, skromny w obejściu, swe kroki wprzód waży.
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30) Nie ostoi się mądrość, rozum, ani rada
Która z wszechmądrej woli Boga nie wypada.
31) Rumak na dzień potyczki gotów—śmiało bieży,
Ale kto ma zwyciężyć od Boga zależy.

ROZDZIAŁ

X X II.

1) Pożądańszem jest dobre imie, niż skarb mnogi,
Niźli srebro i złoto: u ludzi wdzięk błogi.
2) Bóg zdziałał, że bogaty z ubogim sie schodzi,
Przez co jeden i drugi z swym losem się godzi.
3) Ostrożny przewiduje i złego się chroni,
W własną krzywdę prostacy brnąc, wpadają do niej.
4) Nagrodą cnej pokory i bojaźni Boskiej,
Jest bogactwo cześć ludzi, i życie bez troski.
5) Na drodze przewrotnego są sidła i głogi,
Kto strzeże swojej duszy, chroni się tej drogi.
6) Ucz młodzieńca z uwagą na jego skłonności,
Nie odstąpi swych nauk i w późnej starości.
7) Bogaty nad ubogimi jest jakby zwierzchnikiem,
Dłużnik się wierzyciela staje niewolnikiem.
8) Kto zasiewa nieprawość ma w plon utrapienie,
Rózga zaś gniewu Jego skarci przewinienie.
9) Szczodrobliwy zyska, że błogosławią jemu,
Gdyż on ze swego chleba ndziela biednemu.
10) Odpędź tylko szydercę, a kłótnię zażegnasz,
Spór, a z nim i zniewagę od siebie odegnasz.
11) Kto łączy z czystem sercem dar pięknej wymowy,
Godzien by został króla przyjaciel domowy.
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12) Oko Pańskie— roztropne spraw y strzeże bacznie,
Lecz plany przeniewiercy kieruje opacznie.
13) Leniwiec mówi nieraz: lew chodzi po drodze.
Może mnie śród ulicy zamordować srodze.
14) Usta kobiet wyrodnych jak głębi otchłanie,
Kogo dotknął gniew Boży do nich się dostanie.
15) Głupstwo trzyma się serca młodego plemienia,
Oddali go od niego rózga napomnienia,
16) Kto biednego uciska, a sam się bogaci,
By darzyć możnych— własnym to brakiem przypłaci.
17) Nakłoń ucha i pomnij co mówią uczeni,
Skieruj serce niech moje uw agi oceni.
18) Miło będzie w pamięci je chować starannie,
Z własnych ust je usłyszeć twoich nieustannie.
19) Uczę cię byś miał zawsze w Bogu zaufanie,
Nie dziś tylko, lecz ciągle zachowaj to zdanie.
20) W szak poprzednio prawidła ci wiedzy wskazałem,
Gdzie zbawienne wskazówki i rady ci dałem.
21 Dałem ci poznać prawość i praw dy znaczenie.
Ty o tern znowu drugim daj wyobrażenie.
22) Nie krzywdź gnębiąc biedaka, dla tego że w nędzy,
Nie uciskaj dla tego że mu brak pieniędzy;
23) G.dyż wiekuisty walczy w obronie ich spraw y,
Ich krzywdzicielom żywot przecina nieprawy.
24) Nie chciej popędliwego przyjacielem zostać,
Ani się wT towarzystwo gniewliwego dostać.
2 5 ) Abyś nie naśladował ich postępowanie,
Które się sidłem zguby dla twrnj duszy stanie.
26) Nie bądź z tych lekkomyślnych, którzy dłoń podają,
I za długi nieswoje łatwo zaręczają.
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2 7 ) Czemuż, gdy w oznaczonym nie płacisz terminie,
Mają, pościel ci zabrać w potrzeby godzinie.
28) Nie poważ się usunąć odwiecznej granicy,
Którą ustanowili twoi poprzednicy.
29) Bywa mąż godzien pracą sw ą stać przed królami,
Lecz nie umie się znaleźć między prostakami.

ROZDZIAŁ XXIII.
1) Gdy spożywać do stołu z dostojnikiem siadasz,
Uważaj bacznie, kogo przed sobą posiadasz.
2) Wepchnij raczej nóż w gardło— niż łaknąc w zapale,
Lub pewny gościnności— jesz zapamiętale.
3) Niechaj cię zastawione nie nęcą przysmaki,
Powstrzymuj się— zwodniczy jest tylko chleb taki.
4) Nie wysilaj się nadto by zostać bogaty,
A skieruj swoje siły do własnej oświaty.
5) Bo ledwo za bogactwem okiem swojem migniesz,
Wzbije się orłem skrzydłem, już go niedościgniesz.
6) Człeka nieżyczliwego chleba nie pożywaj,
Ani się do łakoci jego nie dorywaj.
7) Gdyż w zdrygając się w duszy, w umyśle już liczy,
Jedz i pij mówi tobie— lecz sercem nie życzy.
8) Każdy kęs któryś połknął wypluniesz ze wstrętem,
Żal nad słowem zostanie z wdzięczności zaczętem.
9) W rozprawy się nie wdawaj przed głupca uszami,
Bo twojemi mądremi wzgardzi uwagami,
10) Nie odsuwaj granicy zrobionej odwiecznie,
Nie wkraczaj w pole sierot— niech żyją bezpiecznie.
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11) Bo wybawca. Wszechmocny za gw ałt na ich ziemi,
W ich sprawie przeciw tobie ujmie się za niemi.
12) Chwytaj sercem co słowo napomnienia powie,
Skłoń swe ucho z ochotą ku rozsądnej mowie.
13) Nie szczędź chłopcu napomnień za zdrożną przywarę,
Nie umrze, gdy go rózgą obijesz za karę.
14) Choćby rózga gdy bijesz dotkliwie go siekła,
Nie żałuj go— a duszę ocalisz od piekła.
15) Synu mój, jeśli mądrem się twe serce stało,
Toć i moje się we mnie raduje niemało.
16) Wszystko się w e mnie cieszy — przejęty rozkoszą,
Kiedy zacne twe usta sprawiedliwość głoszą.
17) Twe serce niech grzesznikom nigdy nie zazdrości,
Lecz niech dąży codziennie do bogobojności.
18) Bo zaprawdę—jest przyszłość, która ci zadnieje,
I urzeczywistnieniem ziści twe nadzieje,
19) Uważaj więc mój synu,— chciej rozum szanować,
By swe serce na drogę właściwą skierowań.
20) Nie łącz się z towarzystwem wino łykających,
Ni do zbytku za mięsem się uganiających.
21) Gdyż opiły i żarłok w końcu zubożeje,
A ospałość obydwu w łachmany odzieje.
22) Słuchaj z czcią i pokorą twojego rodzica,
Szanuj matkę, choć starość zmarszczyła jej lica,
23) Praw dę kup, obyczajność mądrość i rozwagę,
Nie sprzedaj ich za złota choć największą wagę.
24) Podwójną czuje radość ojciec cnotliwego,
Bo chlubi się mądrością i pokorą jego.
25) Niechajże się radują rodzice oboje,
N iech twoją rodzicielkę cieszą cnoty twoje.
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2 6 ) W ięc się oddaj mój synu mnie tw em sercem calem,
Idź z miłościąo w te ścieżki,1 które ci w skazałem .
2 7 ) Bo g d y trudno w y jść z głębi otchłani lub studni,
Z pęt zalotnej lub cudzej uwolnić się trudniej.
2 8 ) J a k zwierzę dzikim skokiem na zdobycz w ypada,
Tak z niew in n ych — niew iernych pomnaża jej zdrada
29) Kto ma biedę, ból, kłótnie— i kogo żal tłoczy,
Kto m a rany n ie w c z e s n e —kto czerwone oczy.
30 ) Ci, którzy się dla w ina z powrotem spóźniają,
Różnym smakiem p rzy praw n e, próbując, szukają.
31) Niech cię wino nie w abi, g d y rum iane błyska,
P łynąc w kielich, do g óry perełkam i ciska.
3 2 ) W końcu bowiem tych w szystkich co niem są zalani.
Ono ja k w ąż u k ą s i - i ja k żmija zrani.
33) T w e oczy w tedy w idzą niezw yczajne rzeczy,
A co tw e serce gada, rzeczyw istość przeczy.
3 4 ) Zdaje ci się że leżysz na morza przestrzeni,
Że śpisz na szczycie masztu, w oczach ci się mieni.
3 5 ) „Choć mnie biją, nie boli— sztu rg ają nie czuję,
„N iech się trochę przetrzeźw ię— znów w ina skosztuj

ROZDZIAŁ X X I V .
1) Nie unoś się zazdrością nad ludźmi niecnym i,
Nie szukaj sposobności obcow ania z nimi.
2) W ich sercu bowiem tylko łupieztwo się mieści,
U sta głoszą skw apliw ie nieuczciwe wieści.
3) Mądrością dom się wznosi i przy światłej radzie,
Przezorność go u trw a la na jego posadzie.
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4) Biegła rzeczy znajomość napełnia komnaty,
W sprzęt go zdobiąc przeróżny - wdzięczny i bogaty.
5) Mądry mąż nad potężnym s w ą władzę w y w iera,
Mąż nauki zwycięża n a w e t bohatera.
6) W ojnę bowiem z namysłem prowadzić należy,
Od wielu biegłych radców zw ycięztw o zależy.
7) Niedościgłą głupiem u się wiedza w ydaje,
Trudem zrażon przy wstępie oniemiały staje.
8) Kto aby tylko szkodzić innym przem yśliwa,
Podstępnym burzycielem go każdy nazyw a.
9 ) G rzechem je s t nierozsądne szydercy knowanie,
Grozę w zbudza— i człowiek w z g a rd ą płaci za nie.
10) Gdy w dniu wrogim nie bronisz przystępu rozpaczy,
Szczupłą siłę duchow ą w tobie to tłumaczy.
T l ) Ocal skazanych na śm ierć ostatnim wyrokiem,
Broń, gdy możesz idących na rzeź chw iejnym krokiem.
1 2 ) Będziesz mówił: w szak m yśm y nie wiedzieli o tern,
Lecz Ten co bada serca, wie teraz i potem;
On czuw a nad człowiekiem i duszę przenika,
Płaci wedle zasługi sp ra w y śmiertelnika.
13) Gdy jesz synu miód dobry, to w tem pożywieniu,
D ajesz słodycz najlepszą tw em u podniebieniu.
14) I w iedza gdy j ą znajdziesz tą będzie sT dyczą,
W' przyszłości tw a nadzieja nie będzie zwodniczą.
1 5 ) Nie czatuj niegodziwcze na cnego mieszkanie,
Zniszczyć je g o spokoju ty nie je steś w stanie.
16) Bo siedmkroć legnie p raw y , lecz wzniesie się snadnie,
W upadku sw y m złoczyńcy g iną bezporadnie.
17) Nie ciesz się gdy w ró g p a d a — kiedy się potoczy,
Nie raduj się w tw em sercu, jeśli z drogi zboczy.
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18) Bo to odrazę tylko budząc w oczach Boga,
K ’tobie zwróci gniew Jego z upadłego wroga.
19) Niech w tobie niegodziwi zazdrości nie wzbudzą,
Albo źli, co się krzywdą wzbogacili cudzą.
20) Bo gdy nie dba o przyszłość, zły człowiek jej niema,
W ięc gaśnie światło prawdy przed jCgo oczyma.
2 1 ) Bój się Boga i króla, mój synu kochany,
Nie łącz się z towarzystwem pragnącem odmiany. •
22) Gdyż zguba niespodzianie, nagle na nich spada,
Kiedy grom obu dotknie— Któż naprzód to zbada?
23) I następny zbiór przysłów od mędrców pochodzi,
Wzgląd mieć na stan osoby w sądzie się nie godzi.
24) Uznanego złoczyńcę kto praw ym orzeka,
Tego ludu nienawiść i przekleństwo czeka.
25) Lecz sędziom sprawiedliwym dobrze się powodzi,
Błogosławieństwo prawych ich zewsząd dochodzi.
26) Ten jest godzien żeby go w usta pocałować,
Kto z rozwagą odpowiedź umie zastosować.
27) Wprzód pracę chlebodajną i własne miej sprzęty,
Potem trud by mieć dom swój niech będzie podjęty. *)
2 8 ) Nie bądź świadkiem napróźno, by schlebiać bliźniemu,
A pochlebstwem mu służąc, zaszkodzić drugiemu.
29) Nie mów, tak mu uczynię, jak postąpił ze mną,
Odpłacę człowiekowi czyn miarą wzajemną.
30) Szedłem polem, gdzie płoty leniwego stoją,
Gdzie pewien nieoględny ma winnicę swoją.
31) Całe było pokrzywą i cierniem pokryte,
. Kamienne ogrodzenie do szczętu rozbite.
*) Dom sw ój, rozumie się tu: tow arzyszk ę i potom stw o.
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3 2) Gdym to zoczył i sercem przyczyny badałem,
Tę dla siebie zbawienną przestrogę poznałem.
33) Pozwól sobie snu nieco—lub trochę podrzymaj;
Lub leżąc swoje ręce założone trzymaj.
34) A jak nagły najezdnik cię nędza nawiedzie,
Jak zbrojnemu mężowi musisz uledz biedzie.

ROZDZIAŁ XXV.
1) Salomon i następnych je st przysłów autorem,
Których mędrcy Chizkija zajęli się zbiorem.
2) Cześć Boga w utajeniu przeznaczenia leży,
Cześć króla na zbadaniu spraw ludzkich zależy.
3) Jak odległość do nieba i głębokość ziemi.
Tak serca panujących są niezbadanemi.
4) Oddziel zuzle od srebra, a gdy czysto spłynie,
Uda się złotnikowi wyborne naczynie.
5) Tak gdy złego doradcę od króla oddalisz,
Tron jego na podstawie cnoty mu utrwalisz.
6) Nie stawaj z dumną miną w króla obecności,
I nie zbliżaj się w stronę gdzie znakomitości.
7) Bo lepiej by mówiono; że możesz się zbliżyć,
Niż gdy patrzysz na księcia, miano cię poniżyć.
8) Nie bądź skorym do kłótni— wprzód pomyśl o skutku,
Gdy przeciwnik cię wstydu nabawi i smutku.
9) W sporze z bliźnim broń sp raw y — słów nie nadużywaj,
I cudzej tajemnicy nigdy nie odkrywaj.
10) Gdyż cię zelży, kto s ły s z y —a cofnąć ju ż słowa,
Przez ciebie głoszonego, nie zdoła wymowa.
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11) Jak widok złotych jabłek w srebrnym koszu wdzięczny,
Tak trafnie skierowany w czasie wyraz zręczny.
12) Jak złoty kolczyk zdobny w kosztowne kamienie,
‘ Jest dla licha bacznego mędrca napomnienie.
13) Orzeźwia duszę pana, jak lód w czasie żniwa,
Posłaniec, który wiernie zlecenie odbywa.
14) Jako chmury i wiatry, a deszcz nie nadchodzi,
Tak ów co dar przyrzeka, lecz tylko zawodzi,
15) Cierpliwością potężny daje się poruszyć,
Łagodny język umie twardy upór skruszyć.
16) Jeśliś miod znalazł, jedz go— lecz nie wiele naraz.
Byś się nim przesyciwszy, nie wyrzucił zaraz.
17) Równie w dom przyjaciela idź w rzadkiej potrzebie,
Bo gdy mu się uprzykrzysz— znienawidzi ciebie.
18) Młotem, mieczem i strzałą jest człowiek bliźniemu,
Gdy fałszywem świadectwem, staje przeciw niemu.
19) Jak ząb kruchy i noga, gdy się chwiejąc boli,
Tak jest na wiarołomcę otucha w niedoli. 1 '
20) Zdjąć odzież w dniu zimowym— lać ocet na kredę,
Jest gdy kto śpiewa temu, co w sercu ma biedę.
21) Spraw, aby głodny wróg twój dostał pożywienie,
By miał wody do syta, jeśli ma pragnienie.
22) Lecz tak by nie czuł tego, jak węglane żary
Na głowie - a Bóg swemi cię nagrodzi dary.
23) Jak wiatr północny z chmurą razem deszcz sprowadza,
Tak twarze zachmurzone tajny szept wyradza.
24) Lepiej mieszkać na dachu w kącie bez ochrony,
Niż jako sublokator u swarliwej żony.
25) Czem woda strudzonemu z chłodnego ruczaju,
Tem jest wieść pożądana z odległego kraju.
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26) Mętnem źródłem i studnią, gd zie wody niezdrowe,
Jest praw y gdy przed nędznym musi schylać głowę.
27) Niedobrze, kto za wiele objada się miodem,
Zbytnia pogoń za sław ą— niesławy powodem.
28) Tak jak miasto otwarte bez muru i wału,
Je st człowiek gdy nie może tłumić swego szału.

ROZDZIAŁ XXVI.
1) Jak śnieg w czasie lata i deszcz kiedy zbiory,
Tak równie nie przystoją głupiemu honory.
2) Jak lot wróbla, jaskułki śladu nie zostawia,
Tak klątw a niesłuszna złego skutku nie sprawia.
3) Koniowi trzeba bicza —wędzidło osłowi,
Rózga na grzbiet— napędzi rozumu głupcowi.
4) Na głupstw a niemądrego nie daj odpowiedzi,
Byś się nie stał mu równym, w tern co głupiec bredzi.
5) Tak odpowiedz głupiemu na jego gadanie,
By się mądrym nie sądził przez własne swe zdanie.
6) Trudzi nogi daremnie,— połyka zmartwienia,
Kto przez głupca chce ważne załatwić zlecenia.
7 ) Jak gdy chromy chcąc skoczyć nogę sw ą unosi,
Tak przysłowie brzmi w ustach, gdy głupiec je głosi.
8) Rzuca w kupę kamieni dyament czystej wody,
Kto głupiemu niebacznie składa czci dowody.
9) Jak cierń co się dostała w pijanego rękę.
Przysłowie w ustach głupców równą sprawia mękę.
Przysłow ia Salom ona.
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10) Możny wielu poniża przez złota potęgę,
Gdy wynagradza głupca lub lada włóczęgę.
11) Jak pies do swoich plwocin powraca drugi raz,

Tak głupiec rad powtarza niedorzeczny wyraz.
12) Jeśli widzisz że człowiek za mądrego ma się,
Już więcej się spodziewaj po głupcu w swym czasie.
13) Że na drodze je st szakal leniwy powiada,
Że lew dziki idących śród ulic napada,
14) Już drzwi się obracają na swojej zawiasie,
A leniuch jeszcze w łóżku choć późno na czasie.
1 5 ) L eniw y— gdy raz włoży rękę do kieszeni,
O c ię ż a ły -z n ó w do ust podnieść ją się leni.
16) Leniwiec w oczach własnych mędrszym się uważa,
Niż siedmiu, z których każdy mądrze się wyraża.
1 7 ) Ja k ów co psa za uszy chwytając, ugodzi;
Tak kto w trąca się w kłótnię, gdy przed nią przechodzi.
18) Ja k ów co dla rozrywki płomienie i strzały,
Tak ciska koło siebie, aby śmierć zadały,
19) Tak ten, który bliźniego swego oszukuje,
I powiada: zapraw'de —ja tylko żartuję.
2 0 ) Tam gdzie już nie ma drzewa, tam ogień zagaśnie,
Grdzie nie ma podżegacza, tam ucichną waśnie.
21) W ęgle są by żar wzniecić— drzewo dla płomienia,
Tak je st człowiek sw arliw y dla kłótni wzniecenia.
2 2 ) Zausznika są słowa ja k słodkie przysmaki,
Ciału gdy w eń wnikają dają się w e znaki.
23) Jak naczynie gliniane srebrnym zuzlem kryte,
Tak są słowa z zapałem, a serce nieużyte.
24) Ustami nieprzyjaciel daje niby radę,
A w sobie potajemnie gotuje ci zdradę.
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25) Nie wierz głosowi jego,-choć wdzięcznym się wyda.
Gdyż siedmioraka w sercu jego jest ohyda.
2 6 ) Choć chce ukryć nienawiść przez niecne udanie,
Lecz złość jego przed światem odkrytą zostanie.
27) Kto dół kopie, weń wpadnie, a kto kamień toczy,
Ku temu gdy się zwróci— ciężarem przytłoczy.
28) Godzi język kłamliwy w swej złości ofiary,
I gładkiemi słowami gotuje im kary.

ROZDZIAŁ X X V II.
1) Nie chełp się dzisiaj z ju tra, bo to często zwodzi,
Wszak nie wiesz co dzisiajszy dzień jeszcze ci zrodzi.
2) Sam się nie c h w a l—niechaj cię chwali język cudzy,
Tw ych zasług nie twe usta, lecz niech głoszą drudzy.
3) Jeśli kamień i piasek sw ym gniotą ciężarem,
Nieznośniejszy jest głupiec swym gniew u nadmiarem.
4) Groźną jest zapalczywość— popędliwość srogą,
Przeciw zazdrości żadne środki nie pomogą.
5) Lepszem jest napomnienie jaw ne, chociaż drażni,
Niż gdy miłość je kryje dla względów przyjaźni.
6) Rany od przyjaciela wzbudzają szacunek,
Lecz tyle co dym próżny — w roga pocałunek.
7) Ten kto syty, najlepszym nawet gardzi miodem,
Gorżkie— słodkiem je st temu, kto dręczony głodem.
8) Ja k ptak uciekający, gniazda pozbawiony,
Jest człowiek gdy kraj rzuca, by iść w obce strony.
9) Miłym je st zapach kadzidł i wonnej oliwy,
Słodką rada— gdy daje przyjaciel prawdziwy.
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10) Nie zaniechaj własnego sw ego przyjaciela,
I niech ojca przyjaciel twą miłość podziela;
A w dom brata nie wejdziesz niedolą znaglony,
Lepszy sąsiad gdy blizki, niż brat oddalony.
11) Bądź mądrym synu lu b y — uciesz moje serce,
A ja sw ą odpowiedzią przekonam bluźniercę.
12) Mądry złe przewidując, przed grzechem ucieka,
Głupcy następstw nie baczni— więc kara ich czeka.
13) On ręczył za obcego— więc zabierz mu szatę,
W eź ją w zastaw za cudze— aż złoży zapłatę.
14) Kto z rana przyjaciela zbytkiem pochwał wita,
Temu się to życzenie za klątw ę poczyta.
15) Ja k w dniu deszczu ciekąca nieustannie rynna.
Tak kłótliwa kobieta ustami jest czynna.
1 6 ) Kto ją chce w strzymać — prędzej wiatr w strzym a gdy goni
Lub oliwie nakaże pozostać na dłoni.
17) Żelazo o żelazo się ostrzy i gładzi,
A człowiek, gdy z światłym człowiekiem się radzi.
18) Kto figi szczep hoduje,— jej owoc jeść będzie,
Kto panu wiernie służy, cześć ludzi posiędzie.
19) Jak w wodzie przezroczystej twarz spotka się z twarzą,
Tak ludzie gdy się cenią, sercem się kojarzą.
20) Jak są nienasycone piekielne otchłanie,
Tak człowiek nie je st oczu swych nasycić w stanie.
21) Tygiel srebro — a złoto retorta próbuje,
W miarę tego co chwali, człowiek cześć zyskuje.
2 2 ) Choćbyś utłukł głupiego w moździerzu wraz z ziarnem,
Nie rozłączy się nigdy ze swem głupstw em marnem.
23) Pielęgnuj swoje owce— miej o nich staranie,
{łącząc, by twoje stada w dobrym były stanie.
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24) Gdyż bogactwo nie wieczne— a często korona,
W swe pokolenie byw a nie odziedziczona.
25) Gdy stara traw a zniknie —nowa się ukaże,
Niecb j ą żeńcy z gór skoszą, a ziarno żniwiarze,
26) Barany ci dostarczą potrzebne ubranie,
A nowy pola zakup za kozły dostanie.
27) Dosyć mleka na pokarm twój dadzą koźlice,
Dom twój żywność mieć będzie— i twe służebnice.

ROZDZIAŁ XXVIII.
1)

Złoczyńcę nikt nie goni, a jednak ucieka,
Pew nym jak lw a jest spokój prawego człowieka.

2)

Gdy kraj jest w zaburzeniu, wielu chce panować
Tam tylko mąż roztropny może rząd zachować.

3)

Nędzny władca, co biednych zbyt podatkiem tłoczy,
Jest jak deszcz co clileb zniszczy, gdy ziemię zbyt zmoczy.

4)

Ci co gardzą nauką złoczyńcy sprzyjają,
Zwolennicy oświaty przociw nim powstają.

5)

Niecni sprawiedliwości nie pojmują wcale,
Ci co Boga czczą, znają prawo doskonale.

6)

Lepszy biedny, który w swej niewinności kroczy,
Niż krętacz, co bogactwem swem olśniewa oczy.

7)

Kto pilnuje nauki, mądrym synem zwie się,
Kto żyje z hulakami wstyd ojcu przyniesie.

8)

Kto lichwą, a nadmierną swe mienie pomnaża,
Ten je zbiera dla tego, co biednych obdarza.

9)

Kto dla Pisma Świętego nie chce skłaniać ucha,
Zgrozą jego modlitwa i Bóg jej nie słucha.
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1 0 ) Kto praw ych na bezdroża w iedzie, sam w dół w leci,
N iew innym jako udział pomyślność zaśw ieci.
11) Bogacz m ądry wT sw ych oczach, gdy z biednym się styka
Lecz rozum ny choć biedny na wrskroś go przenika.
12 ) Gdzie prawri się radują, tam rozkosz praw dziw a,
Gdzie się wznoszą złoczyńcy— praw y się ukryw a.
1 3) Kto tai swoje winy, nie m a powodzenia,
Zyska współczucie, kto się przyzuaje i zmienia.
14) Szczęśliw y kto się lęka grzeszyć w każdej chw ili,
Kto serce zobojętnia— nieszczęście go schyli.
1 5 ) Lw em ry czą cy m —niedźwiedziem, krw i chciwym i srogim
Je s t w ładca niesum ienny nad ludem ubogim .
16) Gdzie książę nie m a w zględu— nie szczędzi ucisku,
Żyje długo— sprośnego kto nie cierpi zysku.
1 7 ) Człowiek który k rw ią ludzką sumienie obciąży,
Gdy nic go nie rozgrzeszy, do grobu sam dąży.
18) Kto z cnotą postępuje— ocalon zostanie,
Kto w sw ych drogach p rz e w ro tn y - pada niespodzianie.
19 ) Kto upraw ia swre pole — ma chleba do syta,
Kto goni za m arnością, ten biedę powita.
2 0 ) W iele błogosław ieństw a zyska człowiek w iary,
Skw apliw y do bogactw a nie ujdzie bez kary.
21) Stronnictwo brać dla w zględu— w cale nie chw alebnie,
Lub kto dla kromki chleba grzeszy niepotrzebnie
22) Spieszy gw ałtem do bogactw człowiek nieżyczliw y,
Nie wie że go brak czeka za jego wzrok chciw’y.
23) Kto ludzi napomina, tego czeka łaska
Potem— więcej niż tego, co językiem głaska.
24) Kto rodziców okrada, m ów iąc że nie grzeszy,
Staje się tow arzyszem pustoszącej rzeszy.
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25) Kto ma duszę wyniosłą, przez niezgodę zginie,
Lecz kto Bogu zaufa, zdrowo się rozwinie;
2 6 ) Kto swemu sercu ufa, jest głupi— więc błądzi,
Będzie ocalony, kto rozumem się rządzi.
27) Kto względem biednych szczodry, brakiem się nie smuci,
Kto od nich wzrok odwraca, tego bieda młóci,
28) Gdzie niegodni rej wodzą— cnotliwi się trwożą,
Gdzie tamci upadają— poczciwi się mnożą.

ROZDZIAŁ XXIX.
1)

Mąż za grzechy karany, gdy trw a w swym uporze,
Padnie nagle złamany, nic mu nie pomoże.

2)

Gdy się mnożą sumienni, lud cieszy się wzajem,
Gdy złoczyńca panuje, lud wzdycha nad krajem.

3)

Mąż gdy mądrość miłuje, ojcu radość sprawia,
Kto śledzi wszetecznice— majątek przetrawia,

4)

Sprawiedliwością tylko król swój kraj ustala,
Niszczy go—jeśli dary brać sobie pozwala

5)

Człowiek który bliźniemu pochlebiać zaczyna,
Krokom jego sieć zgubną nieznacznie rozpina.

6)

W występku nikczemnika jest sidło chytrości,
P raw y zawsze jest wesół i pełen radości.

7)

Zna zacny prawo biednych,— więc broni i wspiera,
Zły praw ich nie pojmując, czyn ludzki odpiera

8)

Szydercy podburzają lud w mieście obmową,
Mądrzy gniew uśmierzają swoją radą zdrową.

9)

Mądry z głupim w rozprawie, czy w gniewie czy żartem,
Traci sw oją swobodę przed głupstw em upartem.
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1 0 ) K rw i-chciw i nienawidzą człowieka przy cnocie,
Szlachetnych on zniew ala przy swojej prostocie.
11 ) G łupiec całym sw ym gniew em w zapale w ybucha,
M ądry w nim zapał tłumi, g dy cierpliwie słucha.
12) Gdzie na słow a kłam liw e zw aża panujący,
Tam się stają łotrami u niego służący.
1 3 ) Biedny często ciemiężcę spotyka gdzie kroczy,
B óg obu doświadczając oświeca im oczy.
1 4 ) Król sądzący ubogich na praw dy podstawie,
T rw ale swój tron utrzym a w godności i sławie.
15) R ózga i napomnienie w mądrość uposaża,
Chłopiec zaniedbany na w styd m atkę naraża.
1 6 ) Gdy złoczyńcy się m n o ż ą — w ystępek się mnoży,
Cni w idzą ja k ich k a ra k re s złemu położy.
17) K arć s y n a - to ci potem spokoju użyczy,
Strudzonej duszy tw ojej przyczyni słodyczy.
18) Bez św iętego natchnienia lud prosty dziczeje,
Kto w ertu je swój zakon, dobrze m u się dzieje.
1 9 ) K rn ąbrn ego sług ę słowo samo nie odmienia,
Choć j e p o jm ie — nie czyni żadnego wrażenia.
20 ) G dy widzisz że człowiek za prędki je s t w mowie,
O więcej się spodziewaj po głu pca rozmowie!
21) Kto z młodu sługę sw eg o już pieścić zaczyna,
Taki się s łu g a z czasem uw aża za syna.
2 2 ) Zapalczyw y sw ym gniew em w znieca tylko s w a ry ,
G w ałto w n y może popaść w w ystępki bez m iary.
2 3 ) D um a zamiast w yw yższać, człowieka poniża,
Kto je s t skrom ny sw ym duchem, k u czci sie przybliża.
2 4 ) Kto się dzieli z kradzącym . j e s t w rogiem sw ej duszy,
Słyszy klątwę skrzyw dzonych— a glos w sobie głuszy.
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25) Obawa przed człowiekiem często sidłem bywa,
Kto zaś Bogu zaufa— spokoju używa
26) W ielu o łaskę władcy chciwie się ubiega,
Los od Boga zależy, kto na nim polega.
27) Zgrozą dla sprawiedliwych je st człowiek nieprawy,
Postrachem jest dla łotrów — kto strzeże swej sławy.

ROZDZIAŁ

XXX.

1) Zebrane przez U gura zdania - syna Juki,
Mówią Itiel i Ykol— mężowie nauki.
2) Czyż jestem mniej świadomy, niż człowiek zwyczajny,
Głos rozumu ludzkiego, czyż dla mnie je s t tajny.
3) Wprawdzie owej mądrości dojść nie byłem w stanie,
Której nauka daje świętości poznanie.
4) Bo któż wstąpił do nieba— a poznał gdy wrócił:
Kto schwycił wiatr w swej dłoni — płaszcz wodom
Kto ziemi granicami oznaczył siedlisko,
[zarzucił,
Może znasz jego imie— lub syna nazwisko?
5) Przenajezystsze są wszystkie objawienia boże,
Tarczą tym, którzy Jem u ufają w pokorze.
6) Nie dodawraj więc słowmm, które On objawił,
Boby cię za to skarał, iżeś kłam stw a prawił.
7) O dwie łaski Cię błagam — Panie, któryś w Niebie,
Nie odmów ich mnie, póki nie weźmiesz do siebie;
8) Fałsz i słowo kłamliwe odemnie oddalaj,
Od biedy lub zbytniego bogactwa ocalaj;
Udziel pokarmu— dla mnie przeznaczonej miary,
Bym codzień składał dzięki za w szystkie Tw e dary.
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9) Zbyt syty bym nie popadł w niewiarę sofisty,
I nie pytał zuchwale: „któż jest W iekuisty/'
Lub bardzo zubożały szedł kraść potajemnie,
ł używał imienia Boga nadaremnie.
10) Nie spotwarzaj sługi przed panem, że źle czynił,
By ciebie nie p r z e k l in a ł - a ty byś zawinił.
11) Biada pokoleniu które ojca osławi,
Lub gardząc swoją matką, tej nie błogosławi.
12) I temu pokoleniu, co w swych oczach czyste,
Ma z brudów nie obmyte— błędy oczywiste.
1 3 ) Ród, który tak swym wzrokiem spogląda wysoko,
Że rzęsy k ry ją pychą uniesione oko.
14) Rodzaj, którego kły miecze— i jak ostre noże,
Biednych z kraju p o ż e r a - wytępia gdzie może.
15) Dwie niewiasty „rzekł Aluka“ , daj dawaj wołają( )
Trzy są niesyte— cztery nigdy dość nie mają.
16) Piekło niepłodny żyw ot— ziemia wód niesyta
Nigdy „dość“ nie mówiąc: ogień niszczy, co schwyta.
17) Oko, co drwi z ojca, rady matki odpiera,
Niechaj kruki wydłubią, a orle pożera.
18) Jak trzem rzeczom się dziwię i badam ich diogę,
Czwarta mnie zastanawia i pojąć nie mogę.
19) Droga orła pod niebem,— w skale droga węża,
Droga statku śród fal, i przy niewieście męża.
*) E ó żn e s a z d an ia k o m en ta to ró w , je d n i tłu m a c z ą A łuka, p ija w k a ,
W am pir - zd aniem z aś sław nego h e b ra ity M. A. C ylkow a, ojca sz. k a z n o 
dziei A luka je s t to im ię a u to ra . C a łe zaś z d an ie w y rzeczo n e j e s t p rzeciw w ielo żeń stw u w P a le s ty n ie . G dy kto m a dw ie żony od k ażd ej z osobna sły sz y .
(j a i d a w a j, bo k a ż d a u siłu je p rz ew y ż sz y ć d ru g ą w stro ju , w przepychu. T
,
gdzie ich j e s t trz y to nig d y nie b y w a ją n asy co n e w w ym aganiach. C zterem

ju ż ż ad e n m a ją te k n ie w y s ta rc z y .
.
P r z y s ło w ia Salom : I. K ram sliika str. 117 w ie rsz 15 z d an ie 15.

20) Tak kobiety wszetecznej d ro g a— gdy zgrzeszyła,
Trze usta, mówiąc: „grzechu jam nie popełniła.“
21) Pod trzema istotami zadrzykraj dokoła,
Pod czw artą już wcale wytrzymać nie zdoła.
22) Pod służalcem niegodnym, gdy panem zostaje,
Pod nikczemnym żebrakiem gdy nadto się najó.
23) Pod kobietą wzgardzoną, gdy za mąż wychodzi,
I pod dziewką zuchwałą, gdy panią przewodzi.
24) Cztery drobne zwierzątka na ziemi istnieją,
Które mądrym instynktem się rządzić umieją.
25) Mrówki drobny, niesilny jest ludek na świecie,
A pokarm swoj na zimę szukają już w lecie.
26) Góralki, czy króliki— ród niemocny wcale.
Które mieszkania swoje urządzają w skale.
27) Szarańcza króla nie ma, a gdzie tylko wpadnie,
Przystępuje do żeru w porządku— gromadnie.
28) Pająk członkami swemi pajęczynę przędzie,
A w pałacach królewskich zobaczysz go wszędzie.
29) Trzy zwierzęta wybornie staw iają krok śmiały,
Czwarty człowiek w pochodzie swym jest doskonały.
30) Lew, siłacz najwspanialszy między zwierzętami,
Nie ustąpi nikomu swojemi krokami.
3 1 ) Rumak do bitwy gotów —i kozieł uparty,
K ról— nakoniec, wiernością swego ludu wsparty.
32) Jeśli się zapomniałeś zbytniem uniesieniem,
Okaż skruchę, przez rękę na ustach:— milczeniem.
3 3 ) Bo kto mleko ubija— masło wydobywa,
Gdy kto nos zbytnie ściska— krew z niego upływa,
Kto zaś gniew nadto d r a ż n i — kłótnię wywoływa,
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ROZDZIAŁ XXXI.

1) Wyrazy Mizyjskiego króla Lemuela,
Któremi napominać matka go poczęła.
2) Cóż ci powiem mój synu— synu mego łona,
Cóż ci synu mych ślubów zalecę wzruszona?
3) Nie oddawaj kobietom swych cnót i swej siły;
Swmich dążeń popędom, co królów zniszczyły.
4) Nie królom Lemuelu— nie królom przystoi
Pić wino— nie książętom pociąg do napoi.
5)

Bo pijąc, praw zapomni— sprawiedliwość spaczy,
Jego sąd uciśnionych pogrąży w rozpaczy.

6) Nieszczęśliwemu napój podajcie— a wino
Tym, których gorycz w sercu jest smutku przyczyną.
7) Niech pije, i o swojej biedzie niech zapomni,
A o swojem cierpieniu już więcej nie wspomni.
8) Otwórz tw^e usta za tych, którzy bez porady,
W sądzie zaniemówiwszy są blizcy zagłady.
9) Twe usta sprawiedliwie otwórz dla obrony
Sprawy tego, który jest biedny—a gnębiony.—
10) Kto miał szczęście poczciwej znalezienia żony,
Znalazł droższy nad perły skarb nieoceniony.
11) Serce męża jej ufa— gdyż rada pożytku,
Strzeże go od uszczerbku—a mnoży dobytku.
12) Dobrocią go otacza— wszystko złe oddala,
Całe życie miłością ku sobie zniewala.
13) Stara się wTełnę kupić i len przysposobić,
Chętną dłonią pracując, materye wyrobić.

14) Zawsze w ru ch u — podobnie ja k kupiecki statek,
N aw et zdała, sprowadza swój chleba dostatek.
15) Przededniem w staw sz y —dom swój pokarmem obdzieli,
Sług- patrzy, by zajęcie całodzienne mieli.
16) Myśli jak pole nabyć, i na własnej glebie
Sadzi winne owoce, przy powszednim Chlebie.
17) W ie źe na wsi być musi pilność podwojona,
Więc się w siły uzbraja— krzepi swe ramiona.
18) Czując powab w zajęciu, a z własnej pomocy,
Czuw a— światła nie gasząc podczas całej nocy.
19) W łasną ręką wrzecionem przy kądzieli włada,
Szyć bieliznę i odzież niestrudzona siada.
20) Tę swoją dłoń biednemu z ochotą otwiera,
Gdzie tylko widzi nędzę w łasną ręką wspiera.
21) Chłód zimy ją nie straszy, ni jej mroźne szrony,
Bo jej dom w odzież ciepłą suto opatrzony.
22) Przyrządziła dla siebie okrycia wytworne,
Jej suknie upiększają m aterye wyborne.
25) Jej mąż jest poważany— gdzie sędziwych rada,
Obywatel śród swoich z godnością zasiada.
24) Ona robi koronki, hafty i przybory,
Od niej znawca nabyw a gustowne ubiory.
25) Jej ubiorem dostatek— a godność jej strojem,
Patrzy w przyszłość z uśmiechem— z wewnętrznym spo26) Z mądrością się odzywa, gdy usta otwiera,
Co tylko powie miłą naukę zawiera.

[kojem.

27) Bacznie śledzi za wszystkiem, co się w domu dzieje,
Przy niej chleba gnuśności nikt w jej domu nie je.
28) Za dobre wychowanie, dzieci wdzięczność głoszą,
Mąż ją wszędzie wraz z dziećmi w ysław ia z rozkoszą.
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29) Niejedna z niewiast zacnym w sław iła się czynem*.
Lecz ty od nich godnością się wzniosłaś nad gminem.
30) Znikome są powaby— piękność jest zawodną,
Niewiasta bogobojna tylko— chwały godną.
31) Złóżcie jej cześć n ależną—to owoc jej ręki,
Pochw ały za jej czyny są najtrwalsze wdzięki.
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