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O koźle
Miłośnicy mądrości¹ tak nam powieda ą,
Że niemowne zwierzęta rozumu nie ma ą,
Lecz kozieł taką sztukę niedawno wyprawił,
Że na wszystek świat znacznie rozum swó ob awił.
Z adł piskorza żywego; piskorz niecierpliwy
Strawienia nie czeka ąc przepadł przezeń żywy.
Kozieł go w rzyć drugi raz; on drugi raz z rzyci,
By z Labiryntu Tezeus po świadome nici.
Koźle, prędko wżdy trawisz; znowu z nim do saku,
Piskorz też dawne ścieżki nie uchybił znaku.
Myśli kozieł, co czynić? Broda doktorowska,
Przypatrzże się, eśli też i rada żakowska?
Piskorza połknął, a rzyć przycisnął do ściany
I tak gońca poimał trzykroć prze echany.

¹Miłosnicy mądrości — ﬁlozofowie, przyrodnicy. [przypis redakcy ny]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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