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Pszczoły
Rozum się rozpościera, to przywile wieku¹,

I nie tylko w człowieku,
Mądrość, Mędrzec, Rozum,
Uczeń

Ale uż i zwierzęta, chociaż pism nie kryślą²,
Głęboko myślą.

Pszczoła do mędrca zawędrowała,
A gdy go mówiącego żarliwie słyszała,
Zapomniawszy o kwiatkach, co na oknie stały,

Na to swó umysł natężyła cały,
Aby po ąć, co on gada. Rewoluc a

Z nauki rada,
Bez miodu, lecz z rozumem do ro u przybyła

I ako mądra, tym się zatrudniła,
Jakby go to polepszyć, lepie usposobić³,

Zgoła nową rzecz zrobić.
Gdy się więc zeszły, na pierwszym wniosku

Raǳiła nie robić wosku.
Bo i wiele kosztu e, i człek go podrzyna.

Druga odmiany przyczyna,
Że miód zbyt słodki wydarza straty⁴ —

Omĳać kwiaty;
Z ziół się obe ść użytkiem — Korzyść, Współpraca
Rzeczpospolite niszczą się zbytkiem.

«A nowość im barǳie szkoǳi —
Rzekła matka — niech was to nie zwoǳi,
Co próżne mędrków ro ą mozoły —
Bez miodu, wosku nie będą pszczoły.

Próżna est i szkodliwa na człowieka zmowa.
Prawda, my go karmiemy, ale on nas chowa.

Niech więc tak bęǳie, ak było od wieka:
Człowiek dla pszczoły, pszczoła dla człowieka».

¹przywilej wieku — wieku XVIII, zwanego rozumnym lub oświeconym. [przypis redakcy ny]
²kryślić (daw.) — kreślić, pisać. [przypis edytorski]
³lepiej usposobić — udoskonalić. [przypis redakcy ny]
⁴wydarzyć — wyrząǳać. [przypis redakcy ny]
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