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Lew chory
I panowie choru ą, czemuż lwy nie mogą?

Boleścią srogą
Pan, Choroba, Właǳa,
Przemoc, Pochlebstwo,
SłużalczośćLew zd ęty ryczał; niebożęta,

Drżały zwierzęta.
Te, co na dworze króla egomości,

W żałości
Przymilały się panu. A że gǳie chory, Lekarz

Tam i doktory:
Niedźwiedź mimo powagę wraz z lisem kolegą

Natychmiast biegą¹.
W radę: niedźwiedź po prostu

Na niestrawność życzył postu;
I zdławion² za to.

Lis, przelękły zapłatą,
Kiedy się go pytano, co brać na chorobę,

Rzekł: «Pan chory na wątrobę. Jeǳenie
Mo a rada o te dobie³

Pod eść sobie:
Komu post miły, niech gryzie śleǳia,

Pan z e niedźwieǳia».
Nadgroǳony obficie, że dogodnie życzył,
Nowym kunsztem chorego doktorem uleczył.

¹biegą (przestarz. forma  os. lm) — biegną. [przypis edytorski]
²zdławion — zdławiony, uduszony. [przypis edytorski]
³o tej dobie — w takich okolicznościach. [przypis redakcy ny]
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