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Puchacze
Małżonka puchaczowa, męża swego godna,

A więc płodna,
ǲiecko, Matka, Próżność

Uroǳiła sześć sowiąt, puchaczków też nieco;
Zrazu słabe, dale ¹ lecą.
Raz, gdy na zwykłe igrzyska
Ponad puste stanowiska²
Nabu awszy się do sytu³,
Wróciły do swego bytu⁴,
To est w ǳiurę przy kominie,
Pani matka w córce, synie⁵,
Wnukach, wnuczkach spoważniona⁶.
Przy mu ąc do swego łona⁷,
Jak to zawsze panie matki,
Rzekła: «Cóż tam, mo e ǳiatki?

Cóż tam słychać?»
A więc wzdychać:

«Za naszych czasów wszystko coś szło sporze ⁸,
Teraz raz w raz coraz gorze ».
W te tak wielkie troskliwości

Na młodsze puchaczątko, faworyt e mości,
Ozwało się: «Jakeśmy tylko wylecieli,

Wszystkie ptaki zaniemieli,
W kąty każdy ął się cisnąć,
Żaden nie śmiał ani pisnąć:
My tylko same bu ały.
Coś tam w krzaczkach ptaszek mały, Ptak, Śpiew, Pokora, Pycha
Co go to zowią słowikiem,
Oǳywał się smutnym krzykiem;
Ale i ten nie śmiał mruczyć,
Skoro my zaczęły huczyć».

Po sercu, ak to mówią, matkę pogłaskało,
Że się tak pięknie udało;

Na barǳie , iż pieszczoszek, tak ǳielnie wymowny.
Myśląc ednak, iż trzeba dać obrok⁹ duchowny,
Rzekła: «Choć wasz głos piękny, chociaż lot tak spory,
Uczcie się, miłe ǳiatki, i z tego pokory.

¹dalej — tu: po akimś czasie. [przypis redakcy ny]
²stanowisko — tu: mie sce przebywania ǳikich zwierząt. [przypis redakcy ny]
³do sytu — ǳiś: do syta. [przypis edytorski]
⁴do swego bytu — do mie sca swego bytowania, siedliska. [przypis redakcy ny]
⁵synie (daw. forma Msc. lp) — ǳiś popr. synu. [przypis edytorski]
⁶spoważniony — uhonorowany. [przypis redakcy ny]
⁷przyjmować do łona — przytulać. [przypis edytorski]
⁸sporzej — lepie . [przypis redakcy ny]
⁹obrok — pasza, karma, strawa; tu: w rozumieniu przenośnym. [przypis edytorski]
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Dobrze to est, iż cuǳą ułomność przebaczem:
Nie każdemu dał Pan Bóg roǳić się puchaczem».

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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