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Modlitwa o deszcz
Wszego dobrego Dawca i Szafarzu wieczny,
Tobie ziemia, spalona przez ogień słoneczny,

Bóg, Natura

Modli się dżdża i smętne zioła pochylone,
I naǳie a oraczów, zboża upragnione.

Deszcz, Woda

Ściśni wilgotne chmury świętą ręką swo ą,
A ony suchą ziemię i drzewa napo ą
Ogniem z ęte; o, który z suche skały zdro e
Niesłychane pobuǳasz, okaż dary swo e!

Ty nocną rossę¹ spuszczasz, Ty dostatkiem ho nym
Żywe wody dodawasz rzekom niespoko nym.
Ty przepaści nasycasz i łakome morze,
Stąd gwiazdy żywność ma ą i ogniste zorze.
Kiedy Ty chcesz, wszytek świat powoǳią zatonie,
A kiedy chcesz, od ognia ako pióro wspłonie.

¹rossę — oryginalnie u Kochanowskiego, zgodnie z dawną ortografią est: rossę. [przypis edytorski]
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