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ELŻBIETA DRUŻBACKA
 

Na Bobra złapanego w sieci od¹ pewnego łowczego,
którym sąsiadów utraktował
Raz, gdy łowczemu przypadła myśl dobra
Rozstawić sieci na leśnego zwierza,
Przypadkiem akimś, wiǳi w siatce bobra,
Co go natura barǳie do więcierza²
Napęǳić miała ak stworzenie wodne.
Bóbr w kniei są to rzeczy ǳiwu godne.
¹od (daw.) — tu: przez. [przypis edytorski]
²więcierz (daw.) — roǳa sieci rybackie . [przypis edytorski]

Łowczy ak luǳki, ǳieli się z sąsieǳtwem
Częściami z bobra, by go z nim zażyli;
Przyzna ą wszyscy, że szczęścia łowiectwem
Barǳie niż bobrem gust swó nasycili,
Biorąc z łowczego łaski specyały³,
Z których odorem napełnion dom cały.
Posłał dla młode pani ogon spory,
Dla stare akieś w papierze rupieci;
Te przeraźliwe zrobiły fetory,
Skutek bobrowy w nos, w garło⁴ zaleci;
Dotknieniem owych śmierǳących kawalców⁵,
Trudno tabaki zażyć trzy dni z palców⁶.
Spyta się pani posłańca ciekawie:
Coś mi to przywiózł? on o stro ach plecie:
Ta mowi⁷: dawno stro em się nie bawię,
Bom stara; a ten stro e chwali przecie.
³specyał (daw.) — ǳiś: spec ał; rarytas, rzecz wyborna. [przypis edytorski]
⁴garło (daw.) — ǳiś popr.: gardło. [przypis edytorski]
⁵kawalec (daw., gw.) — kawałek; szczątek, agment. [przypis edytorski]
⁶Dotknieniem owych śmierǳących kawalców, trudno tabaki zażyć (…) — znaczenie konstrukc i zdaniowe : Jeśli się dotknie owe śmierǳące kawałki, trudno
(potem) przez trzy dni zażyć palcami tabaki. [przypis edytorski]
⁷mowić — ǳiś: mówić. [przypis edytorski]
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Na koniec rzecze: a o to nie sto ę⁸,
Komuś dał ogon, odda że i stro e⁹.

⁸nie stać o coś (daw.) — nie dbać o coś. [przypis edytorski]
⁹stroje — tu: ądra. Na bobry polowano ze względu na ich futro oraz zna duące się właśnie nad ądrami gruczoły, których wyǳielina wykorzystywana była
w celach medycznych i kosmetycznych. Od starożytności przypisywano bobrom,
że dokonu ą autokastrac i. Nie wiǳąc możliwości, by umknąć myśliwemu, bobry
same miały odgryzać sobie ądra i porzuca ąc prześladowcy ten łup, uchoǳić z życiem; wyraz „kastrac a” miał pochoǳić od łac. nazwy bobra: castor (choć barǳie
uzasadnione byłoby etymologiczne wywoǳenie nazwy rzecznych budowniczych
od łac. castrum: budynek warowny, twierǳa). Do tego właśnie wierzenia odnosi się w sposób żartobliwy wiersz: w ﬁnalne odpowieǳi starsze damy po awia
się aluz a do łowów, lecz miłosnych; obdarowana niechcianym, cuchnącym prezentem, oświadcza dowcipnie, że złożenie e „stro ów” bobrowych w darze est
nieporozumieniem, ponieważ nie występu e uż w roli łowczyni. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na
Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego
zgodnie z art. Art.() Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o zapisach licenc i oraz
zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna
się z nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
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Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Ołtusek.
Okładka na podstawie: Beaver closeup ;), Tatiana Bulyonkova, CC BY-SA .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku
publicznego ǳiała ące na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki
Two emu wsparciu bęǳiemy e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska,
KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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