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Pszczoły i mrówki
W sąsieǳtwie bliskim były dwie rzeczpospolite:
Pszczoły w ulach, w mrowisku mrówki pracowite.

Państwo, Wróg

A że przy aźń sąsieǳka dumy nie umnie sza,
Często były dysputy¹: która z nich rządnie sza²?
Przyszły czasy esienne, aż na pszczoły strachy:
Poderżnął skrzętny bartnik wykształcone gmachy³,
Powypęǳał mieszkańców, wyprzątnął spiżarnie:
Poznały wtenczas pszczoły, że zbierały marnie⁴.
A mrówki wiǳąc smutne ich zbiorów ostatki
Rzekły: «Lepsza est mierność⁵ niż zbytnie dostatki». Umiarkowanie

¹dysputy — tu: żartobliwe nawiązanie do instytuc i uczonych dysput w kwestiach teologicznych (prowa-
ǳonych zwłaszcza w zakonach), żywych eszcze w tradyc i XVIII wieku. [przypis redakcy ny]

²rządniejszy — lepie rząǳony. [przypis edytorski]
³wykształcone gmachy — pomieszczenia zbudowane zgodnie z wymogami określone sztuki, tu: plastry

miodu. [przypis redakcy ny]
⁴marnie — nadaremnie, na próżno, bezcelowo. [przypis redakcy ny]
⁵mierność — tu: umiar. [przypis edytorski]
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