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Nagrobek kotowi
Pókiś ty, bury kocie, na myszach przestawał,
A w insześ się myślistwo z astrząby¹ nie wdawał,

Kot, Zwierzęta

Byłeś w łasce u luǳi i głaskanoć skórę,
A tyś mrucząc podnosił twardy ogon wzgórę.
Teraz, akoś ku myszom chciał mieć i półmiski²,
I łaziłeś po ptaki w gołębiniec bliski,
Dałeś gardło, niebożę, i wisisz na dębie;
A twe śmierci i myszy rady, i gołębie.

¹z jastrząby — z astrzębiami, z którymi ramię w ramię polował na gołębie. [przypis redakcy ny]
²półmiski — wyszukane potrawy. [przypis redakcy ny]
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