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DANIEL NABOROWSKI

Łazarz¹ do bogacza
Bogaczu hardy, próżno śmie esz się z nagiego:

Nago wchoǳim na ten świat, nago pó ǳiem z niego,
Nagie sumnienie² Bóg sam ako czyste lubi, Prawda

Święta prawda nad wszytko nagością się chlubi,
Nagi miesiąc i gwiazdy, i okrąg słoneczny,
Nago wchoǳi, wychoǳi z ciała duch przedwieczny,
Naǳy nieba mieszkańcy, naǳy są bogowie.
Przy ǳie czas, o pstry kruku, kiedyć pogotowie³ Grzech, Hańba
Odbiorą cuǳe pióra; wtenczas swe nagości
I sprośny wrzód odkry esz, i spróchniałe kości.

¹Łazarz — postać z Ewangelii wg św. Jana, wskrzeszona przez Jezusa. [przypis edytorski]
²sumnienie — ǳiś popr.: sumienie. [przypis edytorski]
³pogotowie (daw.) — przy tym, na dodatek. [przypis edytorski]
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