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Reskrypt¹ pewnemu poecie bojącemu
się grzmotów i zabicia od piorunów,
że grzesznik
Mocny Bóg, to est pewna, w piorunie i grzmocie;

Uzna grzeszniku winę, wszakże iǳie o cie².
Bóg, Piorun, Burza, Kara,
Grzech, Strach, Natura,
Obraz świataCóż za sposób w bo aźni nagłego karania,

Żal, wstyd szczery występków, do nich niewracania.
A gdy się w taką zbro ę winowa co stroisz,

Czegóż grzmotów, błyskania, piorunów się boisz?
Chyba że po skończone burzy, wichrze, strachu

Masz wolą³ grzech przytulić do two ego gmachu.
Wiem, że Bóg sprawiedliwy, w doskonałych rządach

Równe w nim miłosierǳie; lub w ukrytych sądach.
Czemuż a? czemuż i ty? czemu w piekle na dnie

Świat nie osiadł dla grzechu, kto tę skrytość zgadnie.
Truchlał Mojżesz na brzmiące ust Bozkich⁴ odgłosy

Krzak wiǳąc, rozzuwa się, w róg powsta ą włosy.
Rzecze z strachu: uż więce nie mów do mnie Panie,

Bo umrę, i włosów mi na głowie nie stanie.
Aż ach? ak pożyteczny ten głos, ta rozmowa

Gdy Mojżesz przykazanie na tablicy chowa.
I przynosi ludowi pełnemu rozpusty,

Letkie⁵ arzmo do pracy, a wieczne odpusty.
Więc Bóg ak o ciec ǳieci nieposłuszne gromi,

Często zły nałóg, niewstyd⁶, grzmotami uskromi.
I chociaż zagniewany, chociaż się zamierzy

Mĳa przecie grzesznika, w suchy dąb uderzy.

¹reskrypt — pisemna odpowiedź. [przypis edytorski]
²o cie — o cię; o ciebie. [przypis edytorski]
³masz wolą (daw.) — masz wolę; chcesz. [przypis edytorski]
⁴Bozki — ǳiś popr. forma ubezdźwięczniona: boski. [przypis edytorski]
⁵letki — ǳiś popr.: lekki. [przypis edytorski]
⁶niewstyd — bezwstyd. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/druzbacka-wiersze-swiatowe-reskrypt-poecie-bojacemu-sie-grzmotow
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/druzbacka-wiersze-swiatowe-reskrypt-poecie-bo acemu-sie-
grzmotow
Tekst opracowany na podstawie: Poezye Elżbiety Drużbackie , Tomik I, Lipsk, u Breitkopf et Haertel, 
([s.l. : s.n.])
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodo-
wego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Ołtusek.
Okładka na podstawie: ulnegre, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

    Reskrypt pewnemu poecie bojącemu się grzmotów i zabicia od piorunów, że grzesznik

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/druzbacka-wiersze-swiatowe-reskrypt-poecie-bojacemu-sie-grzmotow
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/druzbacka-wiersze-swiatowe-reskrypt-poecie-bojacemu-sie-grzmotow
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/3766
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

