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Chłop i Jowisz
Chłop sto ący zazdrościł sieǳącemu panu

Lepszego stanu:
Bogactwo, Chłop,
Choroba, Zazdrość, Bóg

I lżył niebiosy
Za takie losy
Myślą zuchwałą,

Iż ednym nadto da ą, drugim nadto mało,
Rzekł wtem Jowisz: «On chory, a ty esteś zdrowy,

Lecz masz wybór gotowy.
Chcesz bogactw? Bęǳiesz e miał, lecz pedogrę¹ razem».

Uszczęśliwion wyrazem²,
Przy ął chłop złoto, ale legł kulawy.

Wesół był zrazu, lecz gdy ból żwawy³
Coraz barǳie dokuczał,
Chłop narzekał i mruczał,
A winu ąc⁴ się o to,

Rzekł:«Jowiszu, wróć zdrowie, a weź sobie złoto!»
Z uskutecznieniem Jowisz się nie bawił,
Od ął bogactwa, pedogrę zostawił.

¹pedogra (właśc. podagra) — choroba stawów nóg. [przypis redakcy ny]
²wyrazem — tymi słowami, ninie szym przyrzeczeniem. [przypis redakcy ny]
³żwawy — szybki; tu: ostry, dotkliwy. [przypis edytorski]
⁴winując się (daw.) — winiąc się, obwinia ąc się. [przypis edytorski]
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