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IGNACY KRASICKI
   

Lew i zwierzęta
Gdy się wszystkie zwierzęta u lwa zna dowały,
Był dyskurs: aki przymiot¹ w zwierzu doskonały.

Próżność, Zwierzęta

Słoń roztropność zachwalał; żubr mienił² powagę;
Wielbłądy wstrzemięźliwość, lamparty odwagę,
Niedźwiedź moc znamienitą, koń ozdobną postać;
Wilk staranie przemyślne, ak zdobyczy dostać,
Sarna kształtną subtelność, eleń piękne rogi,
Ryś oǳienie wytworne, za ąc rącze³ nogi;
Pies wierność, liszka umysł w fortele⁴ obfity;
Baran łagodność, osieł żywot pracowity.
Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali:
«Według mnie, ten na lepszy, co się na mnie chwali».

¹przymiot — zaleta. [przypis edytorski]
²mienić — tu: wymieniać, wyliczać. [przypis edytorski]
³rączy — szybki w biegu. [przypis edytorski]
⁴fortel — podstęp. [przypis edytorski]
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