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Trzoda
Pies wierny, owca prosta, ale dobre zwierzę,

Z wilkiem i lisem raz weszły w przymierze:
Głupota, Pies,
Sprawiedliwość, Zdrada

Lis, aby od kur stronił,
Wilk, aby owce bronił,

Jednak, iż był lis zdradny, wilk w siłę zamożny¹,
Pies był ostrożny.
Gdy szły w manowce,
Pilnował owce,
A na odwoǳie²
Czuwał przy trzoǳie.

Raz gdy się kury, gęsi, owce w radę zeszły,
Przybył tam i rzekł do nich lis w lata podeszły:
«Próżno się zgromaǳacie uż to razy kilka;
Zawsze est pode źrzenie³ na lisa i wilka:
Na wilka, co was broni, kochane agnięta,
Na lisa, co was strzeże, kury i gąsięta!
Pies was w to pode źrzenie ku nam przyprowaǳa,

Pies was zdraǳa».
Więc wyrok zgromaǳenia psa ode ść przymusił.
Cóż zatem? Wilk zgryzł owce, lis kury wydusił
I tak to zawsze bywa, gdy się ze dą w kupie
Pilnu ący roztropni, pilnowane głupie.

¹w siłę zamożny — obdarzony siłą. [przypis redakcy ny]
²na odwoǳie — w straży tylne . [przypis redakcy ny]
³podejźrzenie (starop.) — pode rzenie. [przypis edytorski]
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