RADA ZHOVADILÝCH
ZVIEØAT A PTACTVA
K ÈLOVÌKU

Jeek k èlovìku
Ihned se kdes vezme bodlavý jeek
øka:  Já sem vdy kadému tìek
a málo komu co pøekáím,
jedno se toliko po zemi válím.
Proto mi ádného zniku nedadie,
ano i psi se se mnou rádi vadie,
hledají ve mnì sobì lékaøstvie,
mým se massem oni rádi sytie.
Bycht na sobì sudlic ostrých nemìl,
zle bych se já na tom svìtì mìl.
Ne tím se trochu pobráním,
kdy se rychle v kouli svalím
a tím i psy já okrvavím
a tak proti nim já èasto ostojím.
Ale ty, èlovìèe schytralý a lstivý,
vem jsi zvieøatóm nepøíznivý.
Najspíe ty mne schytrale pøemuoe
a vecko mé oruí ze mnì zbéøe
i koích mi muoj taky svleèe,
palici okrouhlou veò obleèe.
Já sem hloupý a sprostný neboátko
a lesní patné zavrhlé zvieøátko.
Chudnut se stravou obchodím
a velmi ji pracnì na sobì nosím.
Obtíím se planejmi jablky,
a mi se støetí voba boky,
na své vostré ostny jích naberu,
sotva se s nimi do skrýe poberu.

A kdy se mne jedno také spadne,
tak mne hnìvivost napadne,
e z sebe hned vecka shodím
a pro jedno jích mnoho sloím,
neb jsem zvieøe velmi náhlé,
prskavé, aèkoli sem pak malé.
Ty, èlovìèe, buï múdøejí,
v svejch èinech opatrnìjí.
Nestracuj pro málo mnoho,
aby potom nelitoval sám toho.
Pro penieze neztracuj svého hrdla
ani vìèného nebeského bydla.
Pro malé svìtské a èasné koøisti
nezmrhaj sobì rajské hojnosti.
Jedno  jenom
zniku mi nenadie  nedovolí, abych se vzmohl
bych nemìl  kdybych nemìl oruí  zbraò
obchodím se  ivím se støetí  zabrní
aby nelitoval  abys nelitoval
Èlovìk odpoviedá
 Právì ty mluví, dobrý jei,
ale hleï, na tì moji psi bìí.
Zavøi se u vodìnie spiee
aneb ujdi do své tajné skrýe.
Strnad
Strnad spievá:  Tytyty,
jel bych vorat, nemám lí.
Aby hospodáøstvie chystal,
plouhy, vozy vopravoval

a podletní výborný èas
umìl kadý váiti z vás,
v nìm pracoval, usiloval,
voral i také rozsieval.
Neb kto bude rozsievati,
ieti bude i zbierati.
Kto nevoøe, nerozsievá,
takový nic nenaíná.
Bude od jinejch ebrati,
a nebudou mu chtíti dáti.

