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Pszczółka
Składała pszczółka na wiatr¹, ale to podobno

Chciało się żyć osobno:
Dom, Podróż, Kraǳież,
Własność

Zgoła ak się wyprawiła,
Przez trzy dni w domu nie była.

Cukier e zasmakował; chciała się sposobić,
Jakby go zrobić.

Choć się wiele pracowało,
Kiedy się to nie udało,

Po kry omu
Wróciła do domu.

A szerszenie tymczasem,
Bu a ące za lasem,
W ul się zakradły
I miód e z adły.
I nie pszczółkom to bywa²!
Kto ma niecha używa!

Chciwość żąǳe podnieca, zbytnie żąǳe źle wiodą:
Dobry rozum po szkoǳie, lepszy rozum przed szkodą³.

Chciwość

¹składała pszczółka na wiatr — Zdanie eliptyczne. Domyślnie: pszczółka zrzucała winę na wiatr. [przypis
redakcy ny]

²I nie pszczółkom to bywa — zdarza się to nie tylko pszczółkom. [przypis edytorski]
³Dobry rozum po szkoǳie, lepszy rozum przed szkodą — wiersz ten wszedł do repertuaru przysłowiowego.

[przypis redakcy ny]
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