
EZOP, FEDRUS  
I KONTYNUATORZY

Poniższa tabela zawiera konkordację utworów Fedrusa i bajek innych autorów. 
Zestawienie nie wskazuje na bezpośrednie czy nawet pośrednie źródło inspiracji, 
a jedynie podaje wykaz bajek o tej samej tematyce (nie wszystkich, lecz najbardziej 
znanych; ich teksty drukujemy poniżej).1234

Fedrus ezop1 romulus2 Walter  
anglik3

Jean de la 
Fontaine4 poeci nowożytni

1,1 160 1,2 II I 10 Wilk i baranek (Trembecki)

1,2 44 2,1 XXII III 4
Żaby o króla proszące (Kniaźnin)
Żaby i ich króle (mickiewicz)
Reineke Fuchs / Lis przechera 
V 49‒56 (GoeThe/STaff)

1,3 125 2,16 XXXV IV 9
1,4 136 1,5 V VI 17

1,5 154 1,6 VI I 6 W nierówniu towarzystwa niemasz 
(biernaT z LubLina)

1,6 127* 1,7 VII VI 12

1 Numeracja za: Corpus fabularum Aesopicarum, edidit A. Hausrath, vol. I, fasc. I, Leipzig 
1940, fasc. 2, 1956; editionem alteram curavit H. Hunger, Leipzig 1970/1959. Bajki oznaczone 
gwiazdką (*) za: Aesopi fabulae, edidit E. Chambry, vol. I‒II, Paris 1925‒1926 („Les Belles 
Lettres”).

2 Tj. Romuli fabulae – nazwa zbiorcza określająca grupę średniowiecznych łacińskich bajek 
ezopowych. Numeracja za: L. Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle d’Auguste jusqu’à la 
fin du Moyen-Âge, vol. II: Phèdre et ses anciens imitateurs directs et indirects, Paris 1893–1899.

3 Najpopularniejsza poetycka wersja bajek ezopowych z tradycji Romulusa, spisana w dys-
tychach zapewne w wieku XII; jej autorstwo przypisywano Walterowi Anglikowi (Gualterus An-
glicus). Zbiór znany był również jako Anonymus Neveleti (wchodził w skład kolekcji Isaaka Ne-
veleta Mythologia Aesopica z 1610 r.) i cieszył się wielką popularnością, a liczba zachowanych 
manuskryptów przekracza 100 egzemplarzy. Numeracja za: Gualterio Anglico, Uomini e bestie. 
Le favole dell «Aesopus latinus», testo latino con una traduzione-rifacimento del ’300 a cura di 
S. Boldrini, Lecce 1994.

4 Numeracja za: Oeuvres de J. de la Fontaine, nouvelle édition revue sur les plus anciennes im-
pressions et les autographes et augmentée de variantes, de notices, de notes, dʼun lexique des mots 
et locutions remarquables, de portraits, de fac-simile etc. par M. Henri Regnier, Paris 1883‒1892.
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1,7 27 2,15 XXXIV IV 14

1,8 161 1,8 VIII III 9
Złemu nie czyń dobrze  
(biernaT z LubLina)
Reineke Fuchs / Lis przechera 
X 219‒244 (GoeThe/STaff)

1,9 V 17
1,10 2,19 XXXVIII II 3
1,11 156 II 19
1,12 76 3,7 VI 9 Jeleń przeglądający się (Trembecki)

1,13 126 1,14 XV I 2 Zwierzyniec IV 19 (rej)
Kruk i lis (oppman)

1,15 VI 8 Pielgrzym i osieł (Trembecki)
1,16 2,12 XXXI
1,17 1,4 IV
1,19 1,9 IX II 7
1,20 138 VIII 25
1,21 1,15 XVI III 14 Lew stary (Kniaźnin)
1,22 2,20 XXXIX
1,23 2,3 XXIV
1,24 237 XL I 3

1,26 2,14 XXXIII I 18
Wet za wet (poTocki)
Bocian i liszka (Kniaźnin)
Lis i bocian (oppman)

1,28 1 2,8 XIII
1,29 1,11 XI
1,30 II 4
1,31 2,2 XXIII Zwierzyniec IV 42 (rej)
2,2 31 I 17
2,3 64
2,4 III 6
2,6 259 1,13 XIV
2,7 I 4
2,8 3,19 LVIII IV 21
3,2 4,5
3,5 XII 22
3,6 2,17 XXXVI
3,7 294 3,15 LIV I 5 Pies i wilk (mickiewicz)
3,9 IV 17
3,12 1,1 I 20 Kogut i perła (Kryłow)
3,13 I 21
3,15 2,6 XXI
3,18 4,4 II 17
4,1 173 3,18 LVII
4,2 4,2 III 18
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4,3 15 A 4,1 III 11

4,4 238 IV 13 Reineke Fuchs / Lis przechera 
X 131‒151 (GoeThe/STaff)

4,5 II 20
4,6 IV 6
4,7 II 1
4,8 59 3,12 LI V 16
4,9 9 III 5 Lis i kozioł (mickiewicz)
4,10 229 I 7
4,12 113
4,13 4,8
4,14 195* 3,20 Dwór pański lwa (JabłonowsKi)
4,17 Brody dla kóz (Sienkiewicz)
4,18 80
4,20 1,10 X VI 13 (X 10) Chłop i żmija (mickiewicz)
4,24 2,5 XXVI V 10 Góra w połogu (Kniaźnin)

4,25 2,18 XXXVII IV 3
Kto lecie prożnuje, zimie poczuje 
(biernaT z LubLina)
Konik polny i mrówka (morawSki) 

4,26 I 14
5,3 2,13 XXXII
5,10 2,7 XXVII
A 1 3,17 LVI
A 11 3,8
A 12 3,11 L
A 15 3,9 XLVIII
A 19 2,4 XXV
A 26 4,21
A 28 22 4,3
A 29 3,10 XLIX
A 30 120
B 2 XXVIII Zając i żaba (mickiewicz)
B 6 III
B 9 XII
B 12 XX
B 15 XLI
B 17 XLIII
B 18 XLIV
B 19 XLV
B 20 XLVI
B21 LII
B 32 XXIX
B 33 XXX
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Średniowiecze

Bajki pokrywające się treścią z bajkami Fedrusa oprócz powyższych zbiorów zna-
leźć można również pośród dzieł autorów średniowiecznych. Trudno jednak przyjąć, 
że ich bezpośrednim wzorem były bajki Fedrusowe, gdyż prozatorskie opracowania 
i wierszowane wersje utworów Ezopa cieszyły się wówczas większą popularnością 
niż zbiór Fedrusa, stanowiący wszakże ich bezpośrednie źródło, podstawę i inspirację. 
Wymieńmy kilku autorów, których twórczość dowodzi, jak ogromny wpływ miały 
„pomysły ezopowe” na europejskie piśmiennictwo.5

egbert z luettich (X w.) – nauczyciel w szkole katedralnej w Luettich 
(dziś: Liège we Francji), autor dzieła Fecunda ratis (‘Obładowany statek’). 
Przedstawia w nim swoje pisarstwo jako statek, który niesie wszelkie mądrości 
potrzebne, by prowadzić moralne i udane życie. Tekst ułożony w heksametrach 
jest barwną mieszaniną bajek, opowieści oraz podań ludowych i z założenia miał 
stanowić konkurencję dla starszych zbiorów, takich jak księgi Fedrusa czy Awiana. 
Ponieważ zachował się tylko jeden manuskrypt, zakładać można, iż założenie 
autora pozostało niezrealizowane.

ademar z chabannes (XI w.) – francuski mnich i historiograf, pozostawił 
około 70 bajek. Zainteresowanie współczesnych badaczy zawdzięcza jednak nie 
recepcji utworów z tradycji ezopowej, ale stanowiącym dużą część jego zbioru 
utworom nowym, niezaczerpniętym od bajkopisarzy antycznych.

Jacques de Vitry (ok. 989‒1034) – francuski mnich i dziejopis (w jego 
Kronice znajdują się m.in. zapiski o Bolesławie Chrobrym) chętnie odwoływał 
się do bajek zwierzęcych, które wykorzystywał do wsparcia nauk moralnych za-
wartych w kazaniach.

wincenty z BeauVais (ok. 1190‒1264) – dominikanin, filozof i historiograf. 
Jego bajki nie stanowią odrębnych utworów, lecz służyły jako egzempla przyta-
czane w obszerniejszych dziełach. Wzorce Fedrusowe znaleźć można w Speculum 
historiale i Speculum naturale, tj. dziełach historyczno-moralizatorskich.

odo z cheriton (ok. 1185‒1246/47) – angielski kaznodzieja i pisarz. Po-
zostawił zbiór bajek ezopowych i ludowych legend, anegdot oraz przypowieści 
o charakterze moralizatorskim, które zapewne wykorzystywał w swoich kaza-
niach (Parabolae).

czasy nowożytne

biernat z lublina (ok. 1465‒1529) – pierwszy bajkopisarz polski, autor 
Żywota Ezopa Fryga; w swoich utworach występował przeciw szlachcie oraz 
duchowieństwu.

MikołaJ reJ (1505‒1568) – stworzył jedynie dwie samodzielne bajki, inne 
znaleźć można w Wizerunku człowieka poczciwego, w IV części Zwierzyńca 

5 Pełny spis autorów wykorzystujących fedrusowe (ezopowe?) motywy, jak i tych jedynie 
nawiązujących do bajek Fedrusa znaleźć można w: Die Fabeln des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit: ein Katalog der deutschen Versionen und ihrer lateinischen Entsprechungen (herausge-
geben von G. Dicke, K. Grubmüller, München 1987), a także w „Indeksie” Edwina Perry’ego, 
który nie uwzględnia jednak nawiązań, a jedynie zapożyczenia motywów, i ogranicza się do 
bajek przypisywanych Ezopowi, pomija zaś pozostałe: http://mythfolklore.net/aesopica/perry/
index.htm [dostęp: 01.06.2015] (w wersji drukowanej jest to dodatek do edycji: Babrius and 
Phaedrus, edited by E. Perry, Cambridge 1965, s. 419‒610).
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i w Figlikach. Pisał językiem bardzo zwięzłym, który dzisiaj okazuje się dla czy-
telnika często niezrozumiały.

wacław potocki (1623‒1697) – genialny humorysta i autor fraszek; jego 
bajki zachowały się w Moraliach i Ogrodzie fraszek.

Jan JaBłonowski (1669‒1731) – jako twórca bajek używał języka silnie zar-
chaizowanego, pełnego „francuszczyzny” i latynizmów; czerpał materiał zarówno 
z La Fontaine’a, jak i tekstów średniowiecznych.

stanisław treMBecki (1730‒1812) – jeden z wybitniejszych bajkopisarzy 
Oświecenia, pozostawił 12 bajek pisanych stylem wysokim, ze świadomie wpro-
wadzonymi elementami mowy potocznej i ludowej.

Franciszek dionizy kniaźnin (1750‒1807) – tematy jego bajek zostały 
w większości zapożyczone od La Fontaine’a, choć polski autor wprowadził bardzo 
wiele dodatkowych informacji i nadał im lokalny koloryt, a ponadto odwoływał 
się do aktualnych wydarzeń politycznych.

Franciszek moraWski (1783‒1861) – pisał przede wszystkim bajki politycz-
ne; jego wiersze cechuje brak zwięzłości, lecz także cięty humor.

adam mickieWicz (1798‒1855) – bajki stanowią jedynie ułamek twórczości 
wieszcza, ale uważane są za utwory doskonałe zarówno pod wględem budowy, 
jak i stylu.

Henryk sienkiewicz (1846‒1916) – powieściopisarz tworzył bajki przede 
wszystkim na początku swej kariery literackiej (wyjątek stanowi bajka Brody 
dla kóz, stworzona dopiero w roku 1907); chwalony był za zwięzłość, która nie 
pozbawiała jednak jego utworów fantazji i humoru.

artur oppman (1867‒1931) – tworzył bajki dla dzieci, nie zaś dla dorosłego 
odbiorcy; jego styl cechowały prostota i lekkość. Oprócz bajek pisał również 
„legendy”.

Johann WolFgang von goethe (1749‒1832) – autor m.in. epopei satyrycz-
nej Reineke Fuchs, opartej na średniowiecznym eposie zwierzęcym zatytułowa-
nym Ysengrimus, który stanowił podstawę dla wielu nowożytnych odmian tej 
historii. Wersja Goethego przełożona została przez Leopolda Staffa, który nadał 
jej tytuł Lis przechera; epos ten nadal cieszy się dużą popularnością.

iwan kryłow (1769‒1844) – autor nadal cieszący się w Polsce popularno-
ścią, stworzył ponad 200 bajek pełnych humoru i satyrycznej werwy; zawierają 
one elementy ostrej krytyki społeczno-politycznej.

Tekst i grafia bajek (sporadycznie tylko dostosowana przez tłumaczkę do normy dzi-
siejszej) za: J. Ejsmond, Antologia bajki polskiej, Warszawa 1915; I. Kryłow, Bajki, 
przełożyli S. Kaczkowski, S. Komar, T. Łopalewski, wstęp i komentarz B. Galster, 
Wrocław 1961 („Biblioteka Narodowa”, Seria II, nr 129); J.W. von Goethe, Lis prze-
chera, przełożył L. Staff, wstęp L. Budrecki, Warszawa 1990. Ze względu na licz-
bę bajek zaczerpniętych od Ezopa i Fedrusa przez La Fontaine’a (1621‒1695) nie 
uwzględniliśmy ich w poniższej krótkiej antologii.
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[Fedrus 1,1]
stanisław treMBecki

Wilk i baranek
  Racja mocniejszego zawsze lepsza bywa,
  zaraz wam tego dowiodę.
  Gdzie bieży krynica żywa,
  poszło jagniątko chlipać sobie wodę.
 5 Wilk tam naczczo nadszedłszy, szukając napaści,
  rzekł do baraniego syna:
  „A któż to ośmielił waści,
  że się tak ważysz mącić mój napitek?
  Nie ujdzie ci bezkarnie tak bezecna wina”.
 10 Baranek odpowiada, drżąc z bojaźni wszytek:
  „Ach, Panie dobrodzieju! racz sądzić w tej sprawie łaskawie.
  Obacz, że niżej ciebie, niżej stojąc zdroju,
  nie mogę mącić Pańskiego napoju”.
  „Co? jeszcze mi zadajesz kłamstwo w żywe oczy?
 15 Poczkaj-no języku smoczy.
  Przed rokiem zelżyłeś mnie paskudnemi słowy”.
  „Ja zaś? jeszczem i na to poprzysiąc gotowy,
  że mnie zeszłego roku nie było na świecie”.
  „Czy ty, czy twój brat, czy który twój krewny,
 20 dość, że tego jestem pewny,
  że wy mi sławę szarpiecie.
  Wy, pasterze i z waszą archandryją6 całą,
  szczekacie na mnie, gdzie tylko możecie,
  muszę tedy wziąć zemstę okazałą”.
 25 Po tej skończonej perorze
  capes jak swego i zębami porze.

[Fedrus 1,2]
Johann W. goethe / leopold staFF

Reineke Fuchs / Lis przechera V 49‒56
  „Pociechy-m z tego doznał bardzo słabej,
  Bo mię owe przypomniały żaby,
  Co sobie miłą sprzykrzyły swobodę
  I wychyliwszy paszczę ponad wodę,
 5 Skrzeczały w niebo, o gwałt prosząc Pana.
  Ten, wysłuchawszy ich, zesłał bociana,
  Który je gnębi i tępi, i łupi.
  Za późno płacze i jęczy, kto głupi”.
  Przechera głośno mówi do zebrania,
 10 Co słowa jego z uwagą pochłania:
  „Drżąc, byście równej nie ponieśli szkody,
  Myślałem o was. Czekałem nagrody

6 Tj. ‘orszakiem, gawiedzią, tłumem, kupą’.
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  Za troski moje, co od zła was strzegły.
  Niedźwiedź jest chytry, złośliwy, przebiegły,
 15 A Król nasz możny, łaskawy, kochany.
  Więc nie potrzeba nam w rządach odmiany,
  Chyba, by sobie na złość i za karę
  Na tron wywyższać głupca i niezdarę.
  […]”

Franciszek dionizy kniaźnin

Żaby o króla proszące
  Długo po bagnach błąkając się Żaby,
  Gdzie którą niosła chęć swoja i wola,
  Z wrzaskiem Jowisza jęły prosić, aby
  Dał też i dla nich Krola.
 5 Rozśmiał się bogów ociec, i z górnego gmachu
  Upuścił patyk: ten spadłszy na wodę,
  Spłoszy szelestem tak lękliwą trzodę,
  Że się po burtach z srogiego przestrachu
  Skryje bez duszy:
 10 Ani się ozwie żadna, ani ruszy.
  Gdy więc moknie wśród iłu mocarstwo takowe,
  Jedna przypadkiem, i to po cichu,
  Wyściubi z bagniska głowę,
  Chcąc się tak złemu przypatrzyć lichu.
 15 Toż gdy się o nim na swe oczy wywie,
  Wszystkie do niego przywoła skwapliwie.
  Złożywszy one z siebie postrach niesłychany,
  Przypływają na przemiany;
  Aż wnet i cała rozpustnie przypada,
 20 I na sam patyk wskakuje gromada.
  Więc gdy go takim afrontem i wzgardą
  Rozwiozła zelży swawola,
  Znów do Jowisza śle sztafetę hardą,
  Prosząc o inszego Króla, ‒
 25 Co by ich obyczaje wychodzące z granic
  I zbytnią rozwiązłość ukrócił;
  Gdyż ten, którego im zrzucił,
  Niczego nie wart i nie zdał się na nic.
  Wtedy im zeszle wodnego Węża,
 30 Jedną po drugiej co na ząb srogi
  Począł je chwytać. Darmo niebogi,
  Bez siły i bez oręża,
  Umykają od zguby; co większa, i głosu
  Boją się podnieść. Kryjomo zatem
 35 Merkurego uproszą, by ze swym palcatem7

7 Palcat to kij drewniany służący do nauki i ćwiczeń fechtunku; tu: kaduceusz.
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  Poskoczył do Jowisza: żeby z tego losu
  Wybawił one, a w okropnym stanie
  Raczył nad nimi mieć zmiłowanie.
  Ale im na to odpowie król nieba:
 40 „Proście, nie proście!
  Wyrok już stanął, znosić go trzeba:
  Nie chcieliście dobrego, złego teraz znoście”.

adam mickieWicz

Żaby i ich króle
  Rzeczpospolita żabska wodami i lądem
  Szerzyła się od wieków, a stała nierządem.
  Tam każda obywatelka,
  Mała, czy wielka,
 5 Gdzie chciała, mogła skakać,
  Karmić się i ikrzyć.
  Ten zbytek swobód w końcu zaczynał się przykrzyć.
  Zauważyły, że sąsiednie państwa
  Używają pod królmi rządnego poddaństwa,
 10 Że lew panem czworonogów,
  Orzeł nad ptaki,
  U pszczół jest królowa ula; a więc w krzyk do Jowisza:
  „Królu! ojcze Bogów,
  Dajże i nam króla – króla!”.
 15 Powolny bóg wszechżabstwu na króla użycza
  Małego jako łokieć Kija Kijowicza.
  Spadł Kij i pluskiem wszemu obwieścił się błotu.
  Struchlały żaby na ten majestat łoskotu.
  Milczą dzień i noc, ledwie śmiejąc dychać,
 20 Nazajutrz jedna drugiej pytają: „Co słychać?
  Czy nie ma co od króla?”. Aż śmielsze i starsze
  Ruszają przed oblicze stawić się monarsze.
  Zrazu z dala, w bojaźni, by się nie narazić;
  Potem, przemógłszy te strachy,
 25 Brat za brat z królem biorą się pod pachy
  I zaczynają na kark mu włazić.
  „Toż to taki ma być król?… Najjaśniejszy Bela,
  Nie wiele z niego będziem mieć wesela;
  Król, co po karku bezkarnie go gładzim,
 30 Niechaj nam abdykuje zaraz, niedołęga!
  Potrzebna nam jest władza, ale władza tęga!”
  Bóg, gdy ta nowa skarga żab niebo przebija,
  Zdegradował króla Kija,
  A zamianował węża królem żabim.
 35 Ten pełzacz, pływacz i biegacz,
  Podsłuchiwacz i dostrzegacz,
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  Wszędzie wziera pod wodę, pod kamienie, pod pnie,
  Wszędzie szuka nadużyć i karze okropnie.
  Arystokracja naprzód gryziona jest żabia,
 40 Że się nadyma i zbyt się utłuszcza;
  Gryziony potem chudy lud, że nie zarabia
  I że się na dno biedy opuszcza;
  Gryzione są krzykacze, że wrzeszczą namiętnie,
  Gryzieni cisi, że śmią siedzieć obojętnie.
 45 Tak gryząc je swobodnie, wąż do dziś dnia hula,
  A rzeczpospolita żab bolesnemi skwierki
  Do dziś dnia woła o innego króla,
  Lecz bóg nie chce się więcej mieszać w jej rozterki.

[Fedrus 1,5]
biernat z lublina

W nierówniu towarzystwa niemasz
  Lew z bykiem, z kozłem, z baranem
  miałci sie dzielić jeleniem,
  którego są ułowili,
  gdy na łowie społem byli.
 5 Czterzy części udziałali,
  aby o nie los miotali,
  komu sie co miało dostać,
  by sie nie trzeba kłopotać.
  Więc lew rzekł: „Ja pocześniejszy,
 10 przeto mnie ma przyść dział pierwszy.
  I wtorąć sobie oddzielam,
  iż nad was więcej mocy mam.
  Trzeciej żądam, abych ją miał,
  boć-em więcej z was pracował.
 15 Czwartej jeśli mi nie dacie,
  z mej przyjaźni nic nie macie”.
  Oni k’ temu przyzwolili,
  lwowi wszytkiego dopuścili,
  a dosyć to z działu wzięli,
 20 że odeszli od lwa cali.
  Chroń się człowieka mocnego,
  boć sobie nie chce równego,
  ani sie też składaj z dworem:
  przyłożysz sie zawżdy worem.8

8 Tj. nie zadawaj się z dworem, bo zawsze na tym stracisz: będziesz musiał dołożyć ze swej 
sakiewki.
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[Fedrus 1,8]
biernat z lublina

Złemu nie czyń dobrze
  Wilk niekiedy barzo stękał,
  iż kość w gardle zawiązłą miał:
  nie wiedział, co sobie radzić,
  ledwie mógł słowo przemówić.

 5 O lekarzu sie pracował,
  wielkie myto obiecował,9
  Ktoby sie chciał tego podjąć,
  wilkowi kość z gardła wyjąć.

  Owaciem10 sie żóraw obrał,
 10 nosem z gardła kość mu wyrwał,
  a kiedy go tak uzdrowił,
  o zapłatę z wilkiem mowił.

  Wilk sie z jego żądania śmiał,
  a swe zęby ukazował,
 15 rzekąc: „Aza masz w tym mało,
  żeś wyjął kark z gardła cało?”.

  Nie czyń złemu nic dobrego,
  boć nie będzie wdzięczen tego,
  bo źli w tym kochanie mają,
 20 gdy złe za dobre wracają.

Johann W. goethe / leopold staFF

Reineke Fuchs / Lis przechera X 219‒244
  Dalej na ramie11 widać było scenkę,
  Jak to Wilk złożył za dobroć podziękę:
  Łykając końskie gnaty z żarłocznością,
  Zaczął się nagle dławić ostrą kością.
 5 Więc przerażony w boleści się tarza,
  Rozsyła wszędzie gońców po lekarza,
  Ale nikt nie mógł pomóc mu, pomimo
  Że naznaczono nagrodę olbrzymią.
  Aż przyszedł Żuraw, co się Brodzicz zowie,
 10 W pięknym, czerwonym berecie na głowie.
  Więc chory w prośby: „Ratuj mnie, doktorze!
  Dam ci, co zechcesz, i jeszcze dołożę”.
  Żuraw uwierzył słowom obłudnika,
  Dziób razem z głową w paszczę Wilka wtyka

  9 Tj. pilnie poszukiwał lekarza, obiecując godziwe wynagrodzenie.
10 Oto, oto właśnie, wtedy.
11 Pięknie rzeźbionego zwierciadła.
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 15 I kość dobywa. A Wilk paszczą całą
  Wyje: „O biada! Jakże mnie bolało!
  Masz szczęście, że ci przebaczam tym razem.
  Innemu tego nie puściłbym płazem”.
  A Żuraw: „Przecież usunąłem szkodę.
 20 Przyobiecaną dajże mi nagrodę”.
  Na to Wilk: „Patrzcie! A to mi zachcenia!
  Mam cię nagradzać za moje cierpienia?”.

[Fedrus 1,12]
stanisław treMBecki

Jeleń przeglądający się
  Razu pewnego w przezroczystej wodzie
  przypatrywał się jeleń swej urodzie.
  Sam się dziwił cudności rosochatych rogów,
  lecz widząc swoje nogi cienkie jak badyle,
 5 gorzko narzekał na bogów:
  „Gdzie proporcja? głowa tyla, nogi tyle!?
  Me rogi mnie zrównają z wysokiemi krzaki,
  lecz mnie ta suchość nóg szpeci”.
  A wywierając żal taki,
 10 obejrzy się, aż tu doń obces12 ogar leci.
  Niebardzo dalej ‒ psiarnia czeka rozpuszczona.
  Strach go w głęboki las niesie,
  lecz rączość jego nieco jest spóźniona,
  bo mu się rogi w gęstym zawadzają lesie.
 15 Uciekł przecie, ale mu ogary
  podziurawiły mocno szarawary. ‒
  Kto kocha w rzeczach piękność i zysków się wstydzi,
  częstokroć się takimi pięknościami gubi,
  jak ten jeleń, co swemi nogami się brzydzi,
 20 a szkodną ozdobę lubi.

[Fedrus 1,13]
MikołaJ reJ

Zwierzyniec IV 19
  Kruk ułapił chomieka, na drzewie ji skubie,
  alić lis podeń dybie w onej swojej szubie:
  „Aleś, kruczku, wybielał, bom cie czarno widał,
  słyszę, żeś i głos zmienił i radbych cie słyszał”.
 5 Kruczysko chce zaśpiewać, upuści chomieka,
  a lis go pochwyciwszy, choć nie miał konika,
  skoczył prędko do lasa; kruczek sie obaczył,
  iż zdradzon jego miłość, kiedy śpiewać raczył.

12 Tj. zuchwale, gwałtownie, natarczywie.
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artur oppman

Kruk i lis
  Kruk z kawałem sera w dziobie
  na gałęzi usiadł sobie;
  a pod drzewem lis przechera
  chciwie na gałąź spoziera.

 5 Aż się ozwie: „Boże miły,
  na pochwałę brak mi siły,
  jak czarowny wdzięk waszeci,
  jak się każde piórko świeci.

  Gdyby tak usłyszeć jeszcze
 10 waszmościne pienia wieszcze!…
  śliczna musi być muzyka,
  stokroć lepsza niż słowika”.

  Kruk pochwałą napuszony
  nuż wyciągać górne tony…
 15 Ser bęc z dzioba padł wśród drogi.
  A lis porwał go i ‒ w nogi!

[Fedrus 1,15]
stanisław treMBecki

Pielgrzym i osieł
  Kupiwszy materklasów13 i wiatru, i dymu,
  Powracał jeden łajdak na osiełku z Rzymu.
  A upatrzywszy murawę,
  Puścił swe bydlę na trawę.
 5 Nie trza było siwosza na powtórki prosić.
  Wytarzał się, otrząsnął, potem sobie bryknął,
  Wierzgnął, prytnął, chrapnął, ryknął,
  Potem zaczął za dwóch kosić.
  Wtem się z lasu ukazał zbójecki ochotnik.
 10 „Uciekajmy!” ‒ rzekł pielgrzym. „Czemu?” ‒ rzecze psotnik. ‒
  Alboż mię to tam praca podwójna ma czekać?”
  „Prawda, że nie!” ‒ rzekł pielgrzym i począł uciekać.
  A osieł kończąc swoje: „Cóż mi na tym, proszę,
  Czy mię kto darmo weźmie, czy od ciebie kupi?”.
 15 Och! niech kto chce, co chce gada,
  A ja zaś stąd wnoszę,
  Że czasem jeździec więcej bywa głupi
  Niż bydlę, na którym siada.

13 Materklasy to stare, nieużywane przedmioty, graty, rupiecie.
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[Fedrus 1,21]
Franciszek dionizy kniaźnin

Lew stary
  Ktokolwiek z góry na dół upadnie,
  potrafi nad nim urągać się snadnie
  lada szarganiec i lada chłystek.
  Ugięty wiekiem i zbolały wszystek,
 5 lew stary niegdyś zapadł śmiertelnie:
  co pierwszy wszędy dokazywał dzielnie,
  ledwie ostatnim ziewał tylko duchem.
  Przychodzi bawół, i nad słabem uchem
  ryknąwszy strasznie, zawziętemi rogi
 10 zada mu z boku cios srogi.
  Za nim przypadnie i dzik zapalczywy,
  a pamiętając na krzywdy zadane,
  z gniewem zażartym utopi kieł mściwy
  i sprawi w karku niedołężnym ranę.
 15 Potem koń wierzgnął i trąci po nodze;
  a więc i niedźwiedź uraził go srodze;
  tuż wilk i jeleń, i lis nic dobrego
  bije na króla swojego.
  Służalce przeszli i zdradni pochlebce,
 20 każdy się pastwi, każdy pana depce.
  Widząc i osieł, że lew leży marnie,
  a tłok się nad nim urąga bezkarnie,
  kłapouch! i on też przytem
  trąci go gnuśnem przez łeb kopytem.
 25 A tu już lwisko umierając prawie,
  tak rzekło w licznej zajadłości wrzawie:
  „Niechajże mocnych rogi, kły, pazury
  zniosłem, lecz kiedy obelgę odbieram
  od ciebie nawet ‒ o hańbo natury! ‒
 30 dwakroć, zda mi się, umieram…”.

[Fedrus 1,26]
wacław potocki

Wet za wet
  Przyszedł bocian na obiad proszony do liszki.14

  Dała kaszę na talerz, poziera gość łyżki,
  bo nosem, jako szydłem, nic jej nie uczyni.
  Tymczasem talerz z kaszą zliże gospodyni.
 5 Dziękuje za cześć, chcąc wet bocian oddać wetem,
  prosi, żeby też jego nie gardzić bankietem.
  Uwarzywszy takiejże kasze, postawi ją
  przed lisem, nalawszy dzban z długą, cienką szyją,

14 Tj. samicy lisa (dziś: lisicy).
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  gdzie gospodarz aż do dna nos po oczy wtyka,
 10 a gość liże po wierzchu dzban krajem języka.
  Nie tak nazbyt konceptom chytry ufaj lisie,
  kiedy zaprosisz gości, dajże im na misie,
  żeby cię kiedy, tego przykładem bociana
  (choć ptak szczyry i prosty), nie karmiono z dzbana…

Franciszek dionizy kniaźnin

Bocian i liszka
  Jak to druh dobry do swojej drużyny
  bocian do liszki przyszedł w nawiedziny.
  A że to jeszcze było dobrze z rana,
  zaprosi liszka grzecznego bociana,
 5 aby na dowód swej łaski
  lekkie śniadanie raczył zjeść pospołu;
  postawi przed nim rzadkiego rosołu
  półmisek płaski.
  Gość imie grążyć swoim długim dziobem,
 10 ale nie takim on jada sposobem,
  jak tu częstują: próżno tylko depce,
  tymczasem wszystko sama imość złepce.
  Figiel ten skromnie zagodzi;15

  podziękowawszy za cześć, odchodzi.
 15 W kilka dni potem napotyka liszkę:
  prosi na obiad wdzięczną towarzyszkę.
  „I owszem ‒ rzecze mu ona ‒
  chętnie z mojemi jadam przyjacioły”.
  Jak się godzina zbliży naznaczona,
 20 posunie krok swój wesoły.
  Chwali bociana; cieszy się, że zdrowy;
  a węchem czuje, że obiad gotowy.
  Dobry nad wszystko apetyt porywa,
  a na tym liszce, słyszałem, nie zbywa.
 25 Stawi gospodarz przed tą kortezanką
  gąsior wysoki z siekanką.16

  Sam tedy naprzód, jako wyga stary,
  do wązkiej szyi szyję długą ścibi, ‒
  lecz mordka liszki była inszej miary:
 30 co się pokwapi, to chybi.
  Gdy wkoło skacze i liże, i skrobie,
  długonos wszystko tymczasem wyzobie.17

15 Tj. załatwi ugodowo, załagodzi.
16 Siekanka to potrawa z drobno posiekanych (lub zmielonych) produktów, najczęściej 

z mięsa, także rodzaj kaszy jęczmiennej.
17 Tj. wydziobie.
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  Za taką ucztą dla się niewygodną
  liszka nawzajem dobrze była głodną,
 35 więc zawstydzona do domu pokłuszy,18

  zwinąwszy ogon i spuściwszy uszy!
  Tu bocian: „Umie żartować kochanka!
  a co lepszego: rosół czy siekanka?”.

artur oppman

Lis i bocian
  Lis do bociana raz rzekł: „Mości panie,
  przybądź do mnie na śniadanie”.
  Bocian się zjawił. Do stołu nakryto.
  Lis przygotował ucztę obfitą.
 5 Ale, niestety! Lisek ‒ chytre zwierzę:
  do uczty płytkie dał talerze.
  Próżno bocian dziobem puka:
  jeść z takich naczyń za trudna dlań sztuka.
  Po tygodniu pan bocian lisa prosi w gości.
 10 Lis często pości,
  więc zgłodniały zasiada i oblizuje się,
  a wtem bocian wysmukły, wąski dzbanek niesie.
  Zaprasza sąsiada:
  „Niechże waść zajada!”.
 15 Jakże tu jeść liskowi z naczynia takiego...
  A wtedy bocian: „Kolego,
  pamiętacie, jak to się u was jadło, piło?”.
  Nie rób tego drugiemu, co tobie niemiło.

[Fedrus 1,31]
MikołaJ reJ

Zwierzyniec IV 42
  Gołębie, widząc kanię, iż ptaki goniła,
  obrali ją za króla, aby ich broniła.
  Potym jastrząb przyleciał, wnet kania skwirczała,19

  a gromada jastrząba wnet królem obrała.
 5 Potem jego wielmożność, gdy już królem został,
  co naprzedniejsze pany po jednemu chwostał.20

  Nigdy ty sobie nie gań pana spokojnego,
  boć sie rychlej dostanie w łeb za zuchwałego.

18 Pogna.
19 Tj. piszczała (uciekając).
20 Czyli zjadał (użycie przenośne tego czasownika).
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[Fedrus 3,7]
adam mickieWicz

Pies i wilk
  Jeden bardzo mizerny wilk ‒ skóra a kości,
  Myszkując po zamrozkach, kiedy w łapy dmucha,
  Zdybie przypadkiem Brysia jegomości,
  Bernardyńskiego karku, sędziowskiego brzucha;
 5 Sierść na nim błyszczy, gdyby szmelcowana,
  Podgardle tłuste, zwisłe do kolana.
   „A witaj, panie kumie! Witaj, panie Brychu!
  Już od lat kopy a was ni widu, ni słychu,
  Wtedyś był mały kondlik, ale kto nie z postem,
 10 Prędko zmienia figurę! Jakże służy zdrowie?”
  „Niczego” ‒ Brysio odpowie,
  I za grzeczność kiwnął chwostem.
  „Oj! oj!… niczego! ‒ widać ze wzrostu i tuszy!
  Co to za łeb, mój Boże! choć walić obuchem!
 15 A kark jaki! a brzuch jaki!
  Brzuch! niech mnie porwą sobaki,
  Jeżeli, uczciwszy uszy,
  Wieprza widziałem kiedy z takim brzuchem!”
  „Żartuj zdrów, kumie wilku; lecz mówiąc bez żartu,
 20 Jeśli chcesz, możesz sobie równie wypchać boki”.
  „A to jak, kiedyś łaskaw?” ‒ „Ot tak bez odwłoki
  Bory i nory oddawszy czartu
  I łajdackich po polu wyrzekłszy się świstań,
  Idź między ludzi ‒ i na służbę przystań!”
 25 „Lecz w tej służbie co robić?” ‒ wilk znowu zapyta.
  „Co robić? ‒ Dziecko jesteś! Służba wyśmienita:
  Ot jedno z drugiem nic a nic!
  Dziedzińca pilnować granic,
  Przybycie gości szczekaniem głosić,
 30 Na dziada warknąć, żyda potarmosić,
  Panom pochlebiać ukłonem,
  Sługom wachlować ogonem.
  A za toż, bracie, niczego nie braknie:
  Od panów, paniątek, dziewek
 35 Okruszyn, kostek, polewek,
  Słowem, czego dusza łaknie”.
   Pies mówił, a wilk słuchał uchem, gębą, nosem ‒
  Nie stracił słówka; połknął dyskurs cały
  I nad smacznej przyszłości medytując losem,
 40 Już obiecane wietrzył specyjały.
   Wtem patrzy. ‒ „A co to?” ‒ „Gdzie?” ‒ „Ot, tu, na karku?”
  „Ech, błazeństwo!” ‒ „Cóż przecie?” ‒ „Oto, widzisz, troszkę
  Przyczesano, bo na noc kładą mi obrożkę,
  Ażebym lepiej pilnował folwarku!”
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 45 „Czy tak? Pięknąś wiadomość schował na ostatku!”
  „I cóż, wilku, nie idziesz?” ‒ „Co nie, to nie, bratku!
  Lepszy w wolności kęsek ladajaki,
  Niźli w niewoli przysmaki”.
  Rzekł i drapnąwszy co miał skoku w łapie,
 50 Aż dotąd drapie!

[Fedrus 3,12]
iwan kryłow

Kogut i perła
      (przekład St. Komar)
  Grzebiąc łapą w śmiecia kupie,
  Kogut się natknął na perłę i prawi:
  „Jakież to głupie!
  Taka błahostka, a ludzi tak bawi!
 5 I tak ją cenią! Wolałbym wygarnąć
  Jęczmienne ziarno.
  Chociaż oczu nie zachwyci,
  Ale brzuch syci”.
  Właśnie tak myśli gbur:
 10 To, czego nie rozumie, zalicza do bzdur.

[Fedrus 4,4]
Johann W. goethe / leopold staFF

Reineke Fuchs / Lis przechera X 131‒151
  Na pierwszej, widzę to żywo wspomnieniem,
  Był koń, co biec chciał w zawody z jeleniem,
  Lecz został w tyle. Więc zmartwiony zmierza
  Do pasącego swe bydło pasterza
 5 I mówi: „Słuchaj! Szczęście cię nie minie.
  Jeleń się ukrył w zielonej gęstwinie.
  Siądź mi na grzbiecie, poniosę cię w pędzie
  I jak nic, jeleń własnością twą będzie.
  Dostaniesz mięso i skórę, i rogi,
 10 Które za pieniądz możesz sprzedać drogi”.
  Pasterz się godzi, o nic już nie pyta.
  Rozradowany koń rusza z kopyta.
  Widać jelenia, co hasa radośnie,
  Bo przestrzeń między nimi ciągle rośnie.
 15 Koń zwalnia biegu, upada na duchu
  I mówi kwaśno: „Złaź ze mnie, pastuchu!
  Jestem zmęczony, spocząć trochę muszę!”.
  A pasterz: „Za nic! Nawet się nie ruszę.
  Źga cię ostroga i ciężar mój gniecie?
 20 Sam mnie do jazdy zaprosiłeś przecie.
  Jeśli swą złością ktoś drugiego ściga,
  Na własnym grzbiecie ciężar i zło dźwiga”.
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[Fedrus 4,9]
adam mickieWicz

Lis i kozioł
  Już był w ogródku, już witał się z gąską,
  Kiedy skok robiąc, wpadł w beczkę wkopaną,
  Gdzie wodę zbierano;
  Ani pomyśleć o wyskoczeniu,
 5 Chociaż wody nie było i nawet nie grząsko,
  Studnia na półczwarta łokcia.
  Za wysokie progi
  Na lisie nogi;
  Zrąb tak gładki, że nigdzie nie wścibić paznogcia.
 10 Postaw się teraz w lisa tego położeniu!
  Inny zwierz pewno załamałby łapy
  I bił się w chrapy,
  Wołając gromu, ażeby go dobił.
  Nasz lis takich głupstw nie robił,
 15 Wie, że rozpaczać, jest to zło przydawać do zła.
  Zawsze maca w koło zębem.
  A patrzy w górę. Jakoż wkrótce ujrzał kozła,
  Stojącego tuż nad zrębem
  I patrzącego z ciekawością w studnię.
 20 Lis więc spuścił pysk na dno, udając, że pije,
  Cmoka mocno, głośno chłepce
  I tak sam do siebie szepce:
  „Oto mi woda! Takiej nie piłem, jak żyję!
  Smak lodu, a czysta cudnie!
 25 Chce mi się całemu spłókać,
  Ale mi ją szkoda zbrukać,
   Szkoda!
  Bo co też to za woda!”.
  Kozioł, który tam właśnie przyszedł wody szukać:
 30 „Ej! ‒ krzyknął z góry ‒ ej, ty ryży kudła!
  Wara od źródła!”.
  I hop w dół. Lis mu na kark, a z karku na rogi,
  A z rogów na drąg ‒ i w nogi.

[Fedrus 4,14]
Jan JaBłonowski

Dwór pański lwa
     Ne quid nimis.21

— — — — — — Król lew, chcąc poznać dworzany,
  wszystkie swe, mówię, poddane i pany,
  swój uniwersał przy wielkiej pieczęci
  wydał, kędy swe zaleciwszy chęci,

21 Nic nadto; co zanadto, to niezdrowo.
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 5 wszystkim na jeden dzień schodzić przykazał,
  aby się w jego pałacu ukazał
  każdy z poddanych. A ukaz cesarski
  był groźny, jako jest czambuł tatarski.
  Do tego w tymże skrypcie swym dokładał,
 10 że w dzień, w który im przyście ich zakładał,
  wszystkich częstować solenniter będzie.
  Ten uniwersał publikowan wszędzie,
  wszędzie poruszył poddane zwierzęta,
  chłopy, mieszczany, szlachtę i książęta.
 15 Schodzą się tedy i największe słonie
  o wielkich uszach i małym ogonie,
  i uzbrojone też rynocerosy,22

  które to w rogach dziwnie noszą nosy;
  aż od Szmorgonii23 walą się niedźwiedzie,
 20 wilk, lis, bóbr, borsuk, każdy jak chce, jedzie
  swoim powozem; zgoła i kot morski;24

  każdy pokazał zwierz, że lwa jest dworski.
  A któż się zwierząt wszystkich narachuje,
  dość mówić, że lew wszystkich ich przyjmuje,
 25 prosi na pałac, po prostu jaskini,25

  w której stolicę państwa swego czyni.
  A ta jaskinia, pełną będąc kości,
  w nos uderzyła smrodem wielkim gości.
  Niedźwiedź grubijan, nic nie polityczny,
 30 zatkał sobie nos garścią łapy śliczny.
  Pojrzy surowo lew na grubijana,
  pyta: „Czy śmierdzi izba jego pana?”.
  Niedźwiedź odpowie: „Jak wychodek śmierdzi”.
  Aż lew król srogim gniewem się rozsierdzi,
 35 za łeb niedźwiedzia, uderzył o ziemię,
  wycisnął duszę, rozbiwszy mu ciemię.
  Tak nauczywszy lew bartnika mores,
  uczył i drugich szanować grandores.26

  Potem do kota morskiego obróci
 40 mowę, gdy każdy boi się i smuci:

22 Czyli nosorożce (gr. ῥινόκερος [rhinókeros], łac. rhinocerus).
23 Smorgoń lub Smorgonie – miasto na Białorusi, stolica okręgu. Zasłynęło z tzw. akademii 

smorgońskiej – była to szkoła, w której zajmowano się hodowlą i tresurą młodych niedźwiedzi, 
a ich sztuczki pokazywano potem w całej niemalże Europie.

24 Wbrew pozorom nie jest to termin zoologiczny, a nazwa kota występującego w heraldyce 
polskiej. Kot wodny (srebrny, siedzący, z ogonem między tylnymi łapami, z przednimi łapami 
uniesionymi i ze złotą przepaską wpół) to polski herb szlachecki, używany przez kilkanaście 
rodzin, głównie z obszaru Litwy.

25 Sformułowanie żartobliwe: ‘czyli zwyczajnej jaskini, mówiąc bez ogródek ‒ jaskini’.
26 mores ‒ (łac.) obyczajów.  grandores ‒ (łac.) większych, tu: przełożonych. Być może 

jest to żart autora, który zniekształcił formę właściwą (grandiores), by zachować dokładny 
rym.
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  „Kocie, śmierdzi tu?”. On się bojąc dumy:
  „Królu, tu pachnie nad zybet,27 perfumy”.
  „Jako?” ‒ Lew krzyknie. ‒ „Ty sobie przedrwiwasz,
  łgarstwy, nieskładne pochlebstwa zażywasz”.
 45 Chluśnie go łapą, aż mój kot bez duszy,
  wszyscy drżą goście, żaden się nie ruszy.
  Na koniec pan lew przywoływa lisa:
  „Ty francie, cobyś odrwiłby i bisa,
  powiedz, czy śmierdzi?”. Lis ma respons skory:
 50 „Darmo ‒ rzekł ‒ pytasz, bom na katar chory”.
  Panowie dworscy, nie bądźcie niedźwiedzie,
  być grubijanem w dworze się nie wiedzie;
  nie bądźcie kotem łgarskim i pochlibnym:
  grozi upadkiem taki niepochybnym
 55 proceder. Mówią, że kto łże i kradnie,
  ten się pożywi i wszędzie, i snadnie,
  lecz, że i wisieć taki będzie snadniéj,
  domyśl się każdy sam, obacz i zgadnij.
  Możesz zamilczyć prawdę podczas panu,
 60 jak lis zamilczał, ucząc dworskich stanu.

[Fedrus 4,17]
Henryk sienkiewicz

Brody dla kóz
  Gdy kozy od Jowisza uzyskały brody,
  oburzały się capy: „To ‒ krzyczą ‒ urody
  męskiej przecie oznaka! Kozice brodate
  zechcą się równać z nami!”. A zaś Jowisz na te
 5 słowa wzniósł palec w górę i tak prawi: „O, źle
  jeden z drugim w tej sprawie rozumujesz, koźle…
  Oszukały się kozy, gdyż głupio prosiły;
  więc mają wasze brody ‒ lecz bez waszej siły”.
  Morał płynie stąd jasny, jak słońca promienie,
 10 że można znieść spokojnie… równouprawnienie.

[Fedrus 4,20]
adam mickieWicz

Chłop i żmija
  W pamiętnikach bestyjo-graficznych Ezopa
  Jest wzmianka o uczynku miłosiernym chłopa
  I o pewnego węża postępku łajdackim.
  Chłop wyszedł zimnym runkiem po chróśniak do sadu,
 5 Aż tu pod bramą wąż mu do nóg plackiem.
  Przeziębły, wpółskostniały, przysypany szronem,
  Już zdychał, już ostatni raz kiwnął ogonem.

27 Tj. piżmo.
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  Chłop zlitował się nad tą mizeryją gadu,
  Wziął go za ogon, niesie nazad w chatę,
 10 Kładzie go na przypiecku,
  Podściela mu kożuszek, jak własnemu dziecku.
  (Nie wiedząc, jaką weźmie od gościa zapłatę;)
  Póty dmucha, póty chucha,
  Aż w nieboszczyku dobudził się ducha.
 15 Nieboszczyk wąż jak ożył, tak się wnet nasrożył,
  Rozkręcił się, do góry wyprężył się, syknął
  I całym sobą w chłopa się wycela,
  W swojego dobrodzieja, w swego zbawiciela
  I wskrzesiciela!
 20 „A to co się ma znaczyć? ‒ zdziwiony chłop krzyknął. ‒
  To ty w nagrodę dobrego czynu
  Jeszcze chcesz mnie ukąsić? A! ty żmiji-synu!”
  I wnet porwawszy dubasa,28

  Tnie węża raz pod ucho, drugi raz w pół pasa.
 25 Odleciał ogon w jeden, a pysk w drugi kątek;
  Rozpadło się żmijsko na troje żmijątek.
  Darmo drgają
  I biegają,
  Ogon za szyją, za ogonem szyja,
 30 Już nie zmartwychwstanie żmija.
  Przytrafia się to często, że dobry człek jaki
  Niewdzięcznika przygarnie;
  Ale trafia się częściej, że niewdzięcznik taki
  Przepada marnie. 

[Fedrus 4,24]
Franciszek dionizy kniaźnin

Góra w połogu
  Wieku płodnego w cuda i dziwy,
  Mówią, że Babia tak się wzdęła Góra,
  Iż wszelki na świecie duch żywy,
  I cała nawet zlękła się natura.
 5 Strasznego nazbyt coś miała porodzić.
  Gdy już poczęła pora nadchodzić,
  Ogromnym stękiem swe wzniecała bole.
  Wstrzęsły się lasy i pobliskie role;
  Uwięzły w swych brzegach rzeki.
 10 Wszystkie pagórki, wszystkie okolice
  Zważają na tak dziwną tajemnicę!
  Nic było jeszcze tego nigdy przed wieki.
  Wszyscy i ze wsi, i z miasta,
  Tak mężczyzna, jak niewiasta,

28 Tj. duży, tępy nóż.
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 15 Zbiegli się na ten widok i z daleka,
  Co z niej wyniknie, każdy patrząc czeka;
  Rzecz bowiem nowa i cud, daj go Bogu,
  Góra w połogu!
  Wszyscy w zdumieniu mówili: obaczemyż,
 20 Cóż to tak ogromne brzemię
  Wyda za cudo na ziemię!
  Aż tu wtem drobna wypadnie mysz.
  Przypowieść owa często prawdziwa
  Daje się poznać z tej Góry,
 25 Że z wielkiej zazwyczaj chmury
  Mały deszcz bywa.

[Fedrus 4,25]
biernat z lublina

Kto lecie prożnuje, zimie poczuje
  Mrówka śrzód lata robiła,
  żyto do jamy nosiła,
  na zimę sie przyczyniając,
  a przyszły czas przeglądając.29

 5 A kobyłki30 nic nie dbały,
  ani sie raz pracowały:
  śpiewały lecie po łące,
  gdy było słońce gorące.

  Potym zima przyśpieszyła,
 10 wszytko ziele posuszyła.
  Mrówki tego nic nie dbały,
  bo dosyć żywności miały.

  Kobyłki kiedy opadły,31

  a nie miały, coby jadły,
 15 barzo sie są zatroskały,
  mrówek o pomoc żądały.

  Mrówki sie z nich naśmiewały,
  a ich lenistwo karały:
  „A czemuście tak gnuśne były,
 20 żeście lecie nie robiły?”.

  Ony im odpowiedziały:
  „Wszakeśmy nie proznowały:
  latałyśmy, słodko śpiewając,
  ludziem wesele działając”.

29 Tj. przygotowując, zaopatrując się na zimę, przewidziawszy, co nastąpi.
30 Czyli koniki polne.
31 Tj. zmizerniały.
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 25 Mrówki rzekły: „Siostry łaskawe!
  gdyście tako śpiewające,
  dziś sie tańcem zagrzewajcie,
  a tak lata doczekajcie!”.

  Kto we żniwa patrzy chłodu,
 30 nacierpi sie zimie głodu:
  a kto sie nie chroni znoju,
  pożywie chleba w pokoju.

Franciszek moraWski

Konik polny i mrówka
  Konik polny, co swój cały
  pośród lata czas prześpiewał,
  tak był na zimę zgłodniały,
  że tylko wiatr nim powiewał.
 5 Żeby też odrobina jaka
  z muchy lub robaka ‒
  nic zgoła!
  A więc idzie, płacze, woła,
  u skrzętnej mrówki kołace.
 10 Pożycz, jej, pożycz ‒ powiada ‒
  Kilka ziarnek dla sąsiada.
  Jakem konik, tak zapłacę,
  by tylko sierpień zawitał,
  prowizyą i kapitał. ‒
 15 Mrówka na to: Opatrz Boże,
  ja nikomu nie pożyczam:
  do wad to moich policzam,
  nawet nie najmniejszych może,
  ale już mię nie poprawisz.
 20 Raczej odpowiedz mi na to:
  cóżeś robił całe lato,
  że się dziś żebranką bawisz? ‒
  ‒ Tak w dziennej, jak w nocnej dobie,
  wciąż śpiewałem bez ustanku.
 25 ‒ Śpiewałeś? dobrze, kochanku,
  teraz skakaj sobie…

[Fedrus b 2]
adam mickieWicz

Zając i żaba
  Szarak, co nieraz bywał w kłopotach i trwogach,
  Nie tracąc serca, póki czuł się rączy,
  Teraz podupadł na nogach,
  Poczuł, że się źle z nim skończy;
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 5 Więc jęknął z głębi serca: „Ach, nie masz pod słońcem
  Lichszego powołania, jak zostać zającem,
  Co mię w dzień pies, lis, konik, kania,
   I wrona,
   Nawet i ona,
 10  Jak chce, tak gania!
  A w noc gdy drzemię, oko się nie zmruża,
  Bo lada komar bzyknie przez siatki pajęcze,
  Wnet drży me serce zajęcze,
  Tchórząc tchórzliwiej od tchórza.
 15 Zbrzydło mi życie, co jest wiecznym niepokojem;
  Postanowiłem dziś je skończyć samobojem.
  Żegnaj więc, miedzo, lat mych wiośnianych kolebko!
  Wy, kochanki młodości, kapusto i rzepko,
  Pożegnalnemi łzami dozwólcie się skropić.
 20 Oznajmuję wszem wobec, że idę się topić!”.
  Tak z płaczem gdy do stawu zwraca skoki słabe,
  Po drodze stąpił na żabę.
  Ta mu, jak raca, drgnąwszy spod nóg szusła
  I z góry na łeb w staw plusła.
 25 A zając rzekł do siebie: „Niech nikt nie narzeka,
  Że jest tchórzem, bo cały świat na tchórzu stoi!
  Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka,
  I swojego zająca, którego się boi!”.


