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WESPAZJAN KOCHOWSKI
 

Psalm XXI
Conﬁtebor Tibi Domine in toto corde meo¹.
Psalm 

PRZY POKAZANIU SIĘ KOMETY ALBO MIOTŁY OGNISTEJ IN
ANNO 
Wyznawam, o Boże, w pokornem sercu przeǳiwne Imię Two e, rozmyśla ąc w cudownych, a rozumowi niepo ętych ǳiełach Twoich.
Gǳie po rzę², gǳie się obrócę, wszęǳieś obecnym est, a nie tylko mie sce, na którem
sto ę, ale i oddech, który tchnę, od Ciebie być przyznawam³.
Patrzę wzgórę⁴; aż nieba opowiada ą chwałę i zna ą Cię być⁵ stwórcą empire skich sfer
kołowrotu.
Po rzęli⁶ po ziemi albo się na bezdenne morze zapatru ę; aż Ty sypiesz granice królestwom, da esz prawa narodom i nieutrzymane wód morskich wały⁷ węǳidłem mandatów⁸ Twoich kiełznasz.
Two ą chwałę i wszechmocność opowiada bezrozumne stworzenie; dopieroż, którycheś⁹ na obraz Twó stworzył, wielbić Cię ma ą luǳie.
Tyć tego, o Stwórco, nie potrzebu esz, ale przecie wǳięcznym być nie waǳi.
Któż określi nieogarnioną moc? Kto wyrazi nieoszacowaną dobroć? I nad niebiosa
wyniesione miłosierǳie Two e?
Gdyśmy obrazili ma estat Twó , karania godnych osąǳiłeś; nie chciałeś ednak skwapliwie karać, w zapalczywości gniewu Twego.
Napominałeś przez proroki, wyrzucałeś na oczy przez kaznoǳie e, w ostatku awne
na niebie wystawiłeś następu ące kary pogróżki:
Gore¹⁰ na podmiesięcznych¹¹ sferach zapalona gniewu Twego pochodnia i nigdy królestwom bez uszczerbku nie świecący kometa.
Obłoki wydały z siebie uż niewilgotną rosę, ale krwawym deszczem ziemię skropiło
niebo.
Trzęsła się, gǳie niezwycza , ziemia; i kagańce niebieskie światła swo e kryły; następu ącą przeznacza ąc rzeczy podmiesięcznych wariac ą.
Skądże Panie te niezwykłe cuda i w nadpowietrznych rzeczach ǳiwowiska: eno od
Ciebie o cowskie do nawrócenia przestrogi.
¹Conﬁtebor Tibi Domine in toto corde meo (łac.) — Chwalę Cię, Panie, całym sercem; Psalm . [przypis
edytorski]
²pojrzeć (daw.) — spo rzeć, popatrzyć. [przypis edytorski]
³od Ciebie być przyznawam (daw.) — przyzna ę, że est (pochoǳi) od ciebie. [przypis edytorski]
⁴wzgórę (daw.) — w górę; wzwyż. [przypis edytorski]
⁵znają Cię być stwórcą (daw.) — zna ą cię ako stwórcę; wieǳą, że esteś stwórcą. [przypis edytorski]
⁶pojrzęli (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -li; znaczenie: czy spo rzę, eśli spo rzę. [przypis
edytorski]
⁷wały (daw.) — fale. [przypis edytorski]
⁸mandat (daw.) — tu: prawo. [przypis edytorski]
⁹którycheś na obraz Twój stworzył (daw.) — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : których
stworzyłeś na Twó obraz. [przypis edytorski]
¹⁰gore (daw. forma) — tu: płonie, gorze. [przypis edytorski]
¹¹podmiesięczny (daw.) — podksiężycowy; ziemski, dotyczący Ziemi. [przypis edytorski]

Niebo, Ziemia, Gwiazda,
Natura, Bóg

Ty, któryś na ścianie napisał Baltazowi przyszłego upadku ozna mienie; tymże palcem,
ognisty wyraziłeś charakter¹².
Na zgubę ednym, w upamiętanie drugim, a wszystkim, aby wiǳieli, iż Bóg stwórca,
panu e narodom i stanowi królestwom granice.
Któż podobny Panu, Panu i Bogu naszemu? W którym wszelkie stworzenie est, rusza
się i ży e?
Zaprawdę, wielki Pan, sam cuda czyniący; a ten Bóg monarcha wszystkiego, stwórca
nieba i ziemi.
Skruszy ramię grzesznika i złośnika, i obrzydliwą wyniosłość poniży.
Uczyni sprawiedliwość sierocie i uciśnionemu i rozkaże, aby się więce pyszny nie
wielmożył na ziemi.
Któremu w dobroci niepo ętemu, w miłosierǳiu nieprzebranemu, w karaniu nieskwapliwemu, a w Tró cy święte edynemu; niech bęǳie cześć i chwała od wszelkiego
stworzenia na wieki, Amen.

¹²charakter (daw.) — tu: litera, znak. [przypis edytorski]
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