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Pieśń XIII¹
O piękna nocy nad zwycza tych czasów²,
Patrz na nas asno wpośrzód tych tu lasów,
Gǳie ako pszczoły wkoło swego pana
Straż ǳierżem niecąc ognie aż do rana.

Boda szczęśliwie tę drogę odprawił
I wszystko wedle myśli swo e sprawił
Pan świętobliwy³, któremu nie miała
Polska w dobroci równia⁴, ako⁵ wstała.

I uż nam ma być ten pohaniec⁶ srogi,
Który niedawno padał nam pod nogi
Kiedy Starodub⁷, z gruntu wysaǳony,
Pod miecz okrutny lud wydał zwierzony⁸?

Albo gdy pycha nie mogła pokorze
Wytrzymać stusu⁹, a w głębokie morze
Krwawy Niepr¹⁰ płynął miecąc na ostrowy¹¹
Moskiewskie łupy i pobite głowy?

Prze Bóg, tychżesmy o ców ǳieci? czyli
W tak krótkim wiekusmy sie wyroǳili?
Święty poko u, tę masz wadę w sobie,
Że luǳie raǳi zgnuśnie ą przy tobie!

Więce ci śrebra i złota ǳiś mamy,
Więce półmisków na stoły dawamy;
Co po tym? Kiedy sieǳiem ak na leǳie¹²,
A granic na nas lada kto u eǳie¹³.

¹W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach
est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

²nad zwyczaj tych czasów — inacze niż zwykle (bywa) w tych czasach. [przypis redakcy ny]
³Pan świętobliwy — król Zygmunt August. [przypis redakcy ny]
⁴równia (starop.) — równego. [przypis redakcy ny]
⁵jako — od czas gdy. [przypis redakcy ny]
⁶pohaniec — poganin (zob. Ks. , Pieśń VII, w. ). [przypis redakcy ny]
⁷Starodub — warownia zdobyta w roku  przez Jana Tarnowskiego podczas walk z Moskwą. [przypis

redakcy ny]
⁸lud (…) zwierzony — powierzoną sobie załogę. [przypis redakcy ny]
⁹stus — cios, uderzenie. W strofie te est mowa prawdopodobnie o bitwie pod Orszą z roku . [przypis

redakcy ny]
¹⁰Niepr — Dniepr. [przypis redakcy ny]
¹¹miecąc na ostrowy — miota ąc na wyspy. [przypis redakcy ny]
¹²na leǳie (starop. N. lp) — na loǳie. [przypis redakcy ny]
¹³granic (…) ujeǳie (starop.) — wtargnie w nasze granice. [przypis redakcy ny]
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