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Młot z kowadłem
Raz zagadło¹
Młot kowadło:

Praca, Właǳa

«Czemu w robocie,
Młocie,

Choć się też raz nie znuǳisz
I mnie darmo dokuczasz, i sam próżno się truǳisz?

«Alboż z ochoty
Pracu ą młoty? —
Rzekł zagadniony —

Nie a mam być winiony;
Ten nas nagli, co robi.
A gdy oręż sposobi
W pracy, trzasku, pożarze,
My się mściemy, on karze.»².

Kara, Zemsta

¹zagadło — ǳiś popr.: zagadnęło. [przypis edytorski]
²My się mściemy, on karze. — miecz est tu narzęǳiem kary, a młot zemsty. [przypis redakcy ny]
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