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Psalm VII
Quare emuerunt gentes¹.

Psalm 

PRAKTYKOM I KONKURENCJOM NA ELEKCJACH APLIKOWA
NY²
Czemu się wzburzyły narody, a luǳie rozmyślali próżne rzeczy? Szlachcic, Wolność, Prawo,

Bóg, Polska, SarmataZeszli się królowie i głowy koronowane w radę przeciwko Polsce i przeciwko wolności.
Wzbuǳiła nienawiść zazdrość i zaraz się namnożyło tych, których swoboda bliźniego

w oczy kole.
Potarga my (prawi) związki, któremi się przeciwko zwierzchności wzmocnili, i ukróć-

my im te togi, w które się aż nazbyt przestrone ³ noszą.
Niech zbestwionego⁴ bu ną paszą źrebca u eźǳi ręka nasza, a górę wybĳa ącemu ma-

giszowi niecha pętce przybierze⁵.
Ale ten, który państwom prawa stanowi, naśmie e się z nich, i uczyni, że w szyderstwie

zostaną, którzy nad edynaczką naszą przewoǳić usiłu ą.
Owom a Jehowa est! Który na wolą⁶ puszczam, i w niewolę poda ę; a z Egiptu

wyswoboǳić mogę, i w krainę mlekiem i miodem płynącą zaprowaǳić umiem.
Przeze mnie lotna ptaszyna przestronego powietrza zażywa, a kiedy pozwolę, w for-

telnego⁷ wpada sidła ptasznika.
Tedy bęǳie mówił w gniewie zapalczywości swo e do tych, którzy na cuǳe prawa

krzywo patrzą, a zawziętość ich nagle rozproszy.
Jam est zwierzchnością nad ǳieǳictwem mo em, a ako serc luǳkich prostotę, tak

i pól sarmackich równiny z dawna ukochałem.
W opiece mo e est wolność, i a sam tylko przez przewiǳenie wiem, komu ą mam

w zawiadowanie⁸ poruczyć⁹.
Szczególnem bowiem mo em ǳiełem: wolność luǳka; a gdy ode mnie wolna wola

pochoǳi, toć pewnie uniewolnienia¹⁰ i przymusu nie kocham.
Zrozumie cież królowie, że od Boga ten kle not, a uczcie się, którzy sidła swoboǳie

stawiacie, że wolność polską ma Pan w opiece swo e .
Nie potrzebu e ona luǳkiego pieczołowania¹¹ tak dalece, ani ręki dotyka ące , która

garǳiele leczy.
Ponieważ błogosławieni wszyscy, którzy w Pana zastępów protekc i¹², a w synach

luǳkich żadne nie masz ufności.

¹Quare fremuerunt gentes (łac.) — dlaczego buntu ą się narody; Psalm . [przypis edytorski]
²aplikowany (daw.) — tu: stosu ący się, odnoszący się do czego. [przypis edytorski]
³przestrony (daw.) — przestronny; obszerny, swobodny. [przypis edytorski]
⁴zbestwiony (daw.) — rozbestwiony; zamieniony w bestię; zǳiczały. [przypis edytorski]
⁵pętce przybrać — zebrać woǳe (wierzchowcowi). [przypis edytorski]
⁶na wolą (daw.) — na wolność [przypis edytorski]
⁷fortelny (daw.) — podstępny. [przypis edytorski]
⁸zawiadowanie — tu: dowoǳenie. [przypis edytorski]
⁹poruczyć (daw.) — powierzyć; oddać. [przypis edytorski]

¹⁰uniewolnienie — zniewolenie. [przypis edytorski]
¹¹pieczołowanie — opieka nad czymś, staranie o coś. [przypis edytorski]
¹²protekcja (z łac.) — ochrona. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/psalmodia-polska-psalm-vii/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Chwała O cu i Synowi i Duchowi świętemu, etc¹³.

¹³etc. (łac.) — skrót od et caetera: i tak dale , i tym podobnie. [przypis edytorski]
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