


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

WESPAZJAN KOCHOWSKI
 

Psalm XXXVI
Qui habitat in ad utorio altissimi¹.

Psalm ²

WYZNANIE OPIEKI BOSKIEJ NAD KORONĄ POLSKĄ ZAWSZE,
ALE MIANOWICIE TERAZ PODCZAS WALNEJ WOJNY TUREC
KIEJ
Kto mieszka w spomożeniu Na wyższego, ten w obronie Boga niebieskiego bęǳie prze-
bywał.

Rzecze Panu: «Tyś est obrońca mó , i ucieczka mo a, i same przeciwko mnie bramy
nie przemogą piekielne».

Głos pański cedry łamie i mocne rzeczy słabemi mięsza; na dźwięk trąby ego pysznego
Jerycha bellowardy upadną.

Kiedy On chce, mieǳianym murem pa ęczyna bęǳie, a gdy zechce, na warownie -
szych fortec katarakty³ pokruszy.

W sile ego oślą szczęką Samson na Filistynów fechtu e; a mały Dawid z pomierne ⁴
procy w czoło Goliata ugoǳi.

Rozważ i Ty, korono mo a, eżli niesłusznie rzec możesz: «Pan est obrońca mó ,
i ucieczka mo a, w Nim a będę ufała».

Albowiem On mię wyrwał z sidła łowiących i obronił mię od przykrego słowa,
zwierzchności prawu niepodległy.

Ale mię okrył siłą ramienia Swego i chciał, aby pod skrzydłami Jego mną się opiekował
potomek Jakuba.

I ten, ako tarcza opatrzności Jego, opatru e mię, a a bezpiecznie usypia ąc, nocnemi
fantazmatami⁵ nie potrwożon w pierwosny⁶.

Nie szkoǳą mi strzały lecące od południa gęsto; ani na krew chrześciańską głodne
z Stambułu szaleństwo.

Uczy bowiem Pan ręce pomazańca swego na wo nę; i On sam za niego wo u ąc, pysz-
nego tłumi Sennacheryba.

Padło ich po lewym boku tysiąc, a ǳiesięć tysięcy po prawym; ale nie dosyć, dokąd
oczyma swemi nie u rzę odpłaty grzeszników.

I tak mówię: «Ty Panie esteś naǳie ą mo ą, a któryś est stwórcą światła niebieskiego,
Ty pogański miesiąc⁷ przyprowaǳisz do ostatnie kwadry».

A korona polska w wspomnieniu Two em, gdy od bisurmańskie ma zaszczyt⁸ szabli,
o ako słuszna⁹, aby Cię uznawała, Boże, mocnym obrońcą.

¹Qui habitat in adjutorio altissimi (łac.) — Kto przebywa w pieczy Na wyższego; Psalm . [przypis edytorski]
²Psalm  — w ǳisie sze numerac i np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm . [przypis edytorski]
³katarakta — próg skalny w łożysku rzeki utrudnia ący spływ i powodu ący nagły spadek wód; tu: zapora.

[przypis edytorski]
⁴pomierny (daw.) — mały, niewielki. [przypis edytorski]
⁵fantazmat — tu: wiǳenie senne. [przypis edytorski]
⁶pierwosny (daw.) — pierwszy sen, tuż po zaśnięciu. [przypis edytorski]
⁷miesiąc (daw.) — księżyc. [przypis edytorski]
⁸zaszczyt (daw.) — obrona, osłona. [przypis edytorski]
⁹słuszna (daw. forma) — w domyśle: ( ako) słuszna (to rzecz); ǳiś racze : ak słusznie. [przypis edytorski]
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Przyzwoita¹⁰, chwalić Cię za to w przybytku Twoim, a w kościele prawowiernym
śpiewać Ci pieśń nową.

I żebrać dalsze łaski uspoko enia do końca, abyś zatłumił potęgę pogańską i domowe
niezgody.

Abyś zgromaǳenie wiernych podwyższał, płosząc ǳikie bestie, które pustoszą win-
nicę Chrystusową.

Rozkaż aniołom Twoim o koronowane głowie, aby e strzegli we wszystkich drogach
i zawodach e .

Niech ą sprawu ące duchy na ręku noszą; a przezornego oka Twego opieka niecha
nad nią nieustannie zosta e.

Po szyzmatyckie ¹¹ żmii, ad pod ęzykiem ma ące , niecha choǳi i niech podepce Wąż, Religia, Obcy
bazyliszka orientalnego.

Ty rzucisz pod nogi ego opiłego krwią niewinną smoka; a z libickie askini lew
męstwem się ego niech zatrwoży.

Nasyćże¹² go długich dni, o Na wyższy! i w owocu ego pokaż nam zbawienie Two e.
Chwała O cu i Synowi, i Duchowi świętemu.
Jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

¹⁰przyzwoita (daw. forma) — w domyśle: przyzwoita (to rzecz); ǳiś racze : przyzwoicie ( est), (to) przyzwoite
(aby). [przypis edytorski]

¹¹szyzmatycki (daw.) — schizmatycki, heretycki, innowierczy. [przypis edytorski]
¹²nasyćże (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że. [przypis edytorski]
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