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Na heretyki
Po co wy, heretycy, w kościele bywacie,
Kiedy ceremonĳe za śmiech sobie macie?

Religia, Korzyść

Jeśli zła w oczu waszych msza i procesy a,
Aza lepsze łakomstwo i ta ambicy a?
Wy mi, niebożę, bierzmo pierwe z oka swego,
A potym źǳiebłka sięga w oczach u drugiego¹!
Chwalisz, ako w twym zborze dobrze naucza ą,
A przedsię tam się ciśniesz, kędy rozdawa ą².
A eśli eszcze z niczym od eǳiesz do żony,
Jakobyś wodę święcił albo też krzcił ǳwony³.

¹Przysłowie oparte na Ewangelii św. Mateusza (Mt :). [przypis redakcy ny]
²a kędy rozdawają — aszka wymierzona est przeciw tym protestantom, którzy dla korzyści materialne

udawali stronników kościoła panu ącego. [przypis redakcy ny]
³wodę święcił albo też krzcił ǳwony — święcenie wody i chrzczenie ǳwonów nie dawało dochodu księǳu.

[przypis redakcy ny]
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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