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Filozof i chłop
Wielki eden filozof, co wszystko posiadał¹,
Co barǳo wiele myślał, więce eszcze gadał,

Chłop, Filozof, Mądrość,
Nauka, Słowo

Dowieǳiał się o drugim, który na wsi mieszkał.
Nie omieszkał

I kolegę odwieǳieć,
I od niego się dowieǳieć,

Co umiał i skąd była ta ego nauka,
Znalazł chłopa nieuka,

Bo i czytać nie umiał, a więc książek nie miał.
Oniemiał.

A chłop w śmiech: «Mo e księgi — rzekł — wszystkie na dworze:
Wół, co orze,

Sposobi mnie do pracy, uczy cierpliwości,
Pszczoła pilności,
Koń, ak być zręcznym,
Pies, ak wiernym i wǳięcznym,

A sroka, co na płocie ustawicznie krzeczy,
Jak lepie milczyć niźli gadać nic do rzeczy».

¹wszystko posiadał — tu: posiadał całą wieǳę. [przypis redakcy ny]
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