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IGNACY KRASICKI
   

Lew i zwierzęta
Lew, ażeby dał dowód, ak wielce łaskawy,
Przypuszczał konfidentów¹ do swo e zabawy.

Przemoc, Przywódca,
Właǳa

Polowali z nim razem, a na znak miłości
On adł mięso, kompanom² ustępował kości.
Gdy się więc dobroć taka rozgłosiła wszędy,
Chcąc im awnie pokazać większe eszcze względy,
Ażeby się na ego łasce nie zawiedli,
Pozwolił, by ednego spośród siebie z edli.
Po pierwszym poszedł drugi i trzeci, i czwarty.
Wiǳąc, że się podpaśli, lew, choć nieobżarty³,
Żeby u ąć drapieży, a sobie zakału⁴,
Dla kary, dla przykładu, z adł wszystkich pomału.

Kara

¹konfident (przestarz.) — osoba zaufana, zausznik, powiernik, przy aciel. [przypis edytorski]
²kompan — towarzysz. [przypis edytorski]
³nie obżarty — nieżarłoczny. [przypis redakcy ny]
⁴żeby ująć (…) sobie zakału — żeby zapobiec złe sławie. [przypis redakcy ny]
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