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Pieśń II
   
Czemu się chłubisz¹, tyranie,
Z twoich praktyk złością możnych?
Pańska dobroć nie ustanie
Pilnować luǳi pobożnych.

Bóg, Siła, Sprawiedliwość,
Zemsta, Zło

Ostrze szy nad naostrzoną
Brzytwę ęzyk twó pilnu e
Nieprawdę zmyślać szaloną
I na dobre potwarz knu e.

Kłamstwo, Słowo

Milszać złość, niż cnoty święte,
Milszyć kłamca, niż prawǳiwy,
Rado oko twe przeklęte
Patrzą zdrady zaraźliwe .
Przetoż cię Pan Bóg wyrzuci
Z pośrodka ludu swo ego,
Starwszy² cie na proch, wywróci
I dom twó z gruntu samego.
Na to patrząc, ukrzywǳony
Zlęknie się Pańskie możności,
A iż nagle zły skażony³,
Rozśmie e się z przezpieczności⁴.
Rzecze: „Onoż on, co w złocie
Ufał, w mocy, w chytre sprawie,
Z płaczliwych sie śmiał w kłopocie,
Zapomniawszy Boga prawie.
A a, drzewo ak oliwy,
W ogroǳie Pańskim wszczepiony,
Kwitnąć będę, nielękliwy,
W naǳie ę z nieba obrony.
A ciebie przed wszemi, Panie,
Wyznam skaźcą⁵ nieprawości
I, ma ąc w tobie ufanie,
Zniosę wszelkie doległości”.

¹
²
³
⁴
⁵

i — (tak w rękopisie) chlubisz, chełpisz. [przypis redakcy ny]
— starłszy. [przypis redakcy ny]
e
— nagle zły [został] ukarany. [przypis edytorski]
e ie
ś — bezpieczność. [przypis edytorski]
— niszczyciel. [przypis redakcy ny]

Bóg, Opieka, Siła
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