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Překlad textů 

 

I/1 

O havranovi a štírovi. 

Havran chytil štíra, 

Z hlíny obklopeného jej vyzdvihl. 

A kdyţ jej havran do svého zobáku uchopí, 

Štír se otočí a udeří. 

A bodne havrana svým ostnem, 

A ten pak zcela oteče. 

(havran) Pravil: Chtěl jsem tě zabít, 

Ale ty jsi tak učinil mně! 

Kde se setká zlo a zlý skutek,  

Tam obojí dojde zlého konce 

Nevěř příliš nikomu, kdo můţe škodit, 

jak se dá špatně vidět. 

 

Podobně jako se stalo s Dionem a Ptolemaiem, egyptskými králi. Kdyţ Ptolemaios na úkor 

Diona moci se chopil a jeho království se rozpadalo, pomyslel také na Diona. Ale stejně jako 

štír otrávil havrana: také Ptolemaios přivodil Dionovi smrt jedem. Jak Dion jed pocítil, pravil 

Ptolemaiovi. Přál jsem si zemřít, ale vzal jsi mi můj ţivot dříve, neţ já tvůj. Plútarchos. 

 

 

I/2 

O kryse domácí a mušli 

Krysa měla v domě svého pána, 

Mnoho dobrého aţ nadbytek. 

Ale přesto zle mrzutá, 

Šla k moři a našla tam. 

Mušli leţet na břehu, 

Myš do ní hlavu strčila. 

Mušle se zavřela, myš byla chycena, 

A tak se mnohému můţe vést zle. 

Kdo přichází mlsností v nouzi, 

Ten dojde škody a výsměchu 

 

Taková mlsná ústa měl Diogenes Canis. ţe kdyby doma skromný chtěl být, k jídlu: byl mlsný 

a měl velkou touhu ţe kvůli sépii vydal se k moři, dychtíc chytit Polyp nebo sépii, ale svou 

chuť zaplatil ţivotem. Athénaios. 

 

 

I/3 

O mravencích a mouchách. 

Moucha mravenci praví, 

Vůbec si nejsme rovni. 

Jsem z velkého panského stolu, 

Mé jídlo je jisté, med a ryba. 

Na rozdíl ode mne musíš ve tvých dnech, 



Snášet dosti bídy a chudoby. 

Mravenec praví: ţiji v pokoji, 

A přitom si pochutnávám na svém jídle. 

Ale ty musíš očekávat, 

V kaţdém okamţiku smrti trest. 

Kde se ţije s mlsností, 

Tam nikdy není klidu chvíle. 

K práci mi chutná kousat chléb můj, 

neţ zvěřinu s nebezpečím a ohroţením. 

 

Podobná rozmluva jako se udála mezi Maximianem a Diokleciánem. Ještě neţ přesvědčil 

Diokleciána ţil ţivotem slušného sedláka. xxx xxx a na císařském stole plno jídla a pití. 

Dioklecián ale měl břicho nacpané jídlem. Na to mu Dioklecián odpověděl: Byl spokojený 

s tím, co měl. K tomu být jezdcem, je třeba sedlo. A posezení u slavnostního stolu, není pro 

tebe ţivotem vhodným. Culpianus. 

 

 

I/4 

O chameleónovi. 

Chameleon tuto povahu má, 

Ţe jeho chuť je naplněna. 

Mění svoji barvu, kaţdého druhu, 

Barvu kaţdého místa. 

Krom barev červené a bílé, 

Ať chce vidět pracovitost všech. 

Pokrytec se můţe také přetvařovat, 

A obrací se na kaţdého. 

Pokrytec je schopen své slovo obrátit, 

kdyţ se ocitne mezi velkými pány. 

 

Stejně osamocen se cítil Alkibiadés, Který se prudce nečestně choval a stejně jako chameleon 

ze vzduchu, také on podlou chválou a slávou si takřka zachránil svůj ţivot. Všech větrů 

převlékal si kabát, a všelijakých způsobů a mravů si osvojil. Kdyţ mezi Atéňany ţil, on 

choval k nim přátelské zvyky a touhy: velmi ohavně naháněl Peršany a hodoval si : 

S Eraniern? Vzdal se tělesných poţitků. Stručně řečeno, koho píseň zpíval, toho jedl chléb. 

Ale i kdyţ se lidmi řídil, a všechny osedlal, mezi ctnostnými lidmi není akceptován. Probus. 

 

 

I/5 

O lišce a zajíci. 

Liška zastaví u psa, 

Jako kdyţ zapomněla, jak se běhá.  

Stále ještě stojíc říká psovi:  

Mé maso není zdravé. 

Zajícovo je lepší, 

Můţe za to čerstvá krev. 

Pes tomu uvěří a vyběhne za zajícem, 

A dostihne jej na zelené louce. 

Kdyţ liška vidí, jak zajíc skáče, 

Vysměje se celé úmluvě. 



Důvěru i přes přání falešného zdání 

Zradil tě a tak se ti směje. 

 

Něco podobného jako tato hra na lišku se přihodilo Johanovi z Hembachu a jeho matce. Kdyţ 

touţil mít své vlastní domov a pole, jak pekelný pes a ďábel ho udatně pronásledovala. Ale 

kdyţ si to mladý Johan uvědomil, nakonec se zcela vyhnul polapení. Tak mladík utekl a 

matka mu vytýkala, ţe je přivedl na tak nebezpečné místo, a ţe by měl ţít tak, jako ona. 

Martinus Delrio. 

 

 

I/6 

O kočce a kohoutovi. 

Kočka viní kohouta,  

ţe je chlípným a zlým. 

Jako jeho matka a sestry,  

Stejně tak chlípné jsou. 

Tak řev jeho také o půlnoci, 

Mnohé ze spánku probudil. 

Kohout odpověděl: jen to, 

Konám co přirozené mi je. 

Kočka pravila: já také, 

Avšak mou přirozeností je tě seţrat. 

Proto pojď sem, milý kohoute, 

Nedělá mi to dobře, ale přesto musím.  

Nehledat příčinu a nebrat, 

pokud chceš usilovat o přání. 

 

Proslulý tyran Dyoinisios ze Syrakús hovořil s měšťany o vládě na Sicílii. Káral je za to, ţe 

ţádný z měšťanů mu nechce dát svoji dceru za ţenu, na coţ měšťan odpověděl. Není zvykem, 

ţe dcera měšťana se stane královou manţelkou. Na to Tyran odvětil. Rovněţ není zvykem, ţe 

se mi někdo vzepře. Brzy oblehnu město a budu ohroţovat měšťany, dokud si mnoha penězi 

nevykoupí mír. Netrvalo dlouho, a bylo mu poskytnuto obilí. Měšťané pravili: není moţné 

z našeho majetku Dát tolik. Tyran odpověděl: jste chudí na to poskytnout Obilí, takţe já jsem 

natolik bohatý, abych oblehl vaše město znovu, vyplenil jej, okradl vás a vzal měšťany 

s sebou. Diodorus lib: 14. 

 

 

I/7 

O jestřábu a slavíkovi 

Slavík prosil jestřába 

Zda by mu nechtěl prokázat milost, 

Ţe chce zazpívat písničku, 

A ţe bude radostí skákat. 

Jestřáp řekl: to musí být dobrá píseň, 

Aby utišila můj hlad. 

Kdyţ jsem se dost nenajedl. 

Ţádná kratochvíle nedokáţe hlad utišit, 

Zvuk harfy nedokáţe břicho naplnit. 

Hlad často dělá to, 

Ţe touhu člověka ještě pečlivěji střeţí. 



Zachovej si svou potravu s radostí 

A neodvaţuj se na nejistou kořist. 

 

Kdyţ lid kvůli hladu povstal proti Římu a chtěl přepadnout radní, prosila římská rada dobře 

hovořícího Catoniho, aby lid uklidnil nějakou svou pěknou přátelskou řečí. Cato měl k lidu 

řeč, ale nedosáhl u něho ničeho. Zkrátka a dobře, lid poţadoval chléb. Cato jde zpět k radě a 

říká: Venter caret auribus. Ţaludek má svoje uši, to znamená, ţe hladový ţaludek nelze 

nakrmit slovy. 

 

 

II/1 

Pastevec ctí svou modlu, 

vyřezal sochu podle svých přání. 

Volaje, často prosil o pomoc v nouzi. 

Modla ho nemůţe ochránit. 

Vzal na ni ostrou palici 

a rozbil modlu na dvě části. 

Jakmile jí hlavu urazil, 

na poklad narazil. 

Pravil, ty jsi ale špatný Bůh, 

který bez rány nepomůţe z nouze. 

Jeden si chtěl dopomoci lhaním, 

člověku se nikdy nezavděčíš. 

Nouze nachází mnohem chytřejší lest, 

pro všechny učitele, kteří se najdou. 

 

Právě tak zacházejí různé národy se svými bůţky a modlami. Kdyţ pak jejich prosby nejsou 

jimi vyslyšeny, zlostně je rozbijí. Poté co obdrţeli něco, po čem touţili, bez všeho násilí 

domnívali se, ţe to obdrţeli od zbytých a zbičovaných bůţků. Alexandr de Alexandro. 

Právě podle této moudrosti očekával Xerxes od modly Neptuna, kdyţ chtěl podle svého přání 

přeplout moře, špatně poprosil Neptuna o šťastnou plavbu. Kdyţ však pluli, moře se 

rozbouřilo. Xexres ve velké zlosti vhodil do moře a spoutaného Neptuna do rozbouřeného 

moře. Nedlouho poté se moře uklidnilo se domníval, ţe k tomu pouţil Neptuna zbitého a 

spoutaného ţelezy. Herodotos  

 

 

II/3 

Hubený kůň si naříkal,  

ţe ho při práci hodně bijí.  

Kdyţ jednou zůstal trčet v baţině,  

pravil jeho pán:  

„Táhni ven, nebo tě nechám shnít  

a hned v téhle baţině umřít!“  

Tyranští páni pouţívají také vůči  

chudákům tenhle zvyk, ţe je  

tvrdě drhnou a dřou,  

aţ nezbývá ţádný morek v kostech.  

Nevolníci musejí bez radosti  

svůj čas snášet ve strádání srdce. 

 



Tak činil císař Tiberius jednomu ze svých dvořanů. Dvořan byl císařovým předjezdcem, a 

kdyţ císař často vyjíţděl na cestu, musel tento napřed všechny cesty připravit. Kdyţ jednou 

jel a spadl do hluboké a hrozné jámy a zůstal uvnitř trčet. Nemohl se dostat ven. Tiberius se 

na něj zlobil, silně ho udeřil a říkal: „Koukej se hned dostat ven, nebo tě nechám v tomhle 

blátě trčet a shnít.“Suetonius 

 

 

II/4 

Tygrovi unesl mláďata 

Jezdec, po němţ brzy skočil  

Spěchal, aby ho zabil  

Jezdec pronesl, ţe vyjednávat bude  

Chci ti tvá mláďata vrátit  

Jen mě nechej naţivu  

Odhodil od sebe kulaté zrcadlo  

v němţ se bylo moţné vidět šestkrát  

Zvíře se domnívalo, ţe to jsou ona mláďata  

Jezdec odjel přes vodu daleko  

A tak srdce mnohému podvedl 

a tím svou mysl na dno dovedl. 

Darebné srdce i přes neupřímnost září 

mnozí se hledají, jak ţít. 

 

Kdyţ Amasis egyptský král uviděl u Cambyse velmi krásnou šlechtičnu, lstivě ji unesl. Poté 

zlostně Cambyses na něj zaútočil, aby znovu pannu získal a jeho zabil. Kdyţ Amasis poznal, 

své nebezpečí, předhodil mu hned jinou krásnou pannu,(která se unesené podobala), a kdyţ ji 

dostal Cambyses domníval se, ţe to je ta pravá, tehdy Amasis s unesenou pannou prchnul. 

 

 

II/5 

Záleţitosti svého bliţního snášej s trpělivostí.  

Tak potřebuje i on skromnost a sdělí ti svou přízeň. 

Toto vyobrazení nemá svůj příběh v Sadelerovi. 

 

 

II/6 

Kaţdá věc má svou míru, neţ se pytel přetrhne 

Jak přísloví říká, nebuď příliš vznětlivý 

Toto vyobrazení nemá svůj příběh v Sadelerovi. 

 

 

II/7 

Velryba velkou loď spatřila 

A potopou ji zasáhla 

Udeřila chvatně loď svým chvostem 

Ţe ji téměř na padrť rozdrobila 

Lid prosil, ať odplave 

Jinak budou muset jít ke dnu 

Pravila: nechci vás trápiti 

Jen z dlouhé chvíle vás chci zničiti 



Hoďte do vody velké i malé sudy 

Člověk, kerý ţivot nade vše miluje 

Dává vše, aby si ho zachoval 

Utrpěvše malou škodu, velké se vyvarujeme 

 

To samé učinil císař Nicephorus. Perský císař napadnul římskou říši a krátil si chvíli s 

Římany, tak jako velryba s lodí. Kdyţ Nicephorus viděl všechny Římany v ohroţení ţivota, 

nechal perskému císaři z pokladnice vysázet 300 tisíc dukátů, pro sebe a svou zemi si vyprosil 

ročně 30 tisíc. Salviret Culpianus 

 

 

III/1 

 

Dravec byl velmi nemocen a sláb 

a bez nebezpečí, uzřel slepici. 

Prosil ji, aby mu pomohla 

Ona řekla, raději uvidím tvou smrt,  

tak abychom mohli být jistí 

já a má mladá kuřátka. 

Pak ty a tobě rovní druhové 

mně a mým mladým byste činili úklady. 

Kdo svému nepříteli pomáhá a posiluje ho 

sotva kdy se dočká vděku. 

Nepomáhej svému nepříteli dlouho,  

protoţe tě můţe nepřátelsky napadnout. 

 

 

III/2 

Bez světla v husté tmě nemůţe nikdo putovat 

Slunce dává dobrou podporu jít správným směrem. 

Toto vyobrazení nemá svůj příběh v Sadelerovi. 

 

 

III/3 

Není tohle vychytralý nepřítel. 

Tak to dělá ještě mnoho jiných,  

 kteří jsou falešní aţ do hloubi srdce 

 a staví se přátelsky.  

Toto vyobrazení nemá svůj příběh v Sadelerovi. 

 

 

III/4 

Kde hodně rukou odebírá,  

tam velmi mizí jmění. 

Jednomu tu, druhému tam ulomeno, 

A nakonec jsi bez jmění. 

Toto vyobrazení nemá svůj příběh v Sadelerovi. 

 

 

III/5  



Toto vyobrazení nemá svůj příběh v Sadelerovi. 

 

 

 

III/6 

Hladový vlk uviděl 

jeţka, jemuţ pověděl. 

Mohl bych sis po právu stěţovat, 

musí se ti těţce nosit bodliny, 

jichţ by ses mohl zbavit lehce. 

Jeţek říká, chutnám po pečeni, 

bodliny mě neobtěţují, 

jsou určeny, aby mě chránily. 

Bůh kaţdému přisoudil, 

čím se můţe ochránit. 

Ţádný pes hned nepopadne jeţka,  

bojí se jeho ostnů, 

Tak zůstává také zboţný muţ 

Jistý před lhářem. 

 

 

III/7 

Krásná rostlina, slunečnice 

jen za sluncem se otáčí 

Od Boha se nenechej odvracet,  

následuj jej aţ ke svému konci. 

Toto vyobrazení nemá svůj příběh v Sadelerovi. 

 

 

IV/1 

O koze a mladém vlkovi. 

Koza našla v poli vlče, 

vzala ho k sobě a na tlapě ho kojila. 

Kdyby byl vlk starý, 

koza by byla v nebezpečí ţivota. 

Ţelela by všech dobrodiní, 

která vlkovi prokázala. 

Přece kdo někomu činil dobro, 

ten nemá pykat. 

Kdo ti dobře činí v mládí, 

toho netrap ve stáří. 

 

Právě tak nevděčný se ukázal být císař Antonius Caracalla, jenţ byl Cilonou rozmazlený a 

velmi milovaný, všichni se domnívali, ţe Cilon měla Antonia přijmout za své dítě. Jakmile 

však Antonius Ciloně, která ho tak věrně milovala a vychovávala, vyrostl, hanebně ji zabil. 

 

 

IV/2 

O slepici a její paní. 

Slepice kaţdý den zlaté vejce 



snese své paní bez povyku. 

Ţena si pomyslela: Ráda bych věděla, 

zda je ve slepici tavené zlato. 

Proto slepici rozřízne břicho, 

přijde o slepici, a o zlato také. 

O co více má lakomec, o to více 

je ţádostiv většího majetku. 

Nepřinese to ţádný jiný uţitek 

neţ nakonec strach a ţal. 

To, co má, lakomec často ztratí, 

co si nahrabal dříve či později. 

 

Podobně jako je postiţení tyranem Dionýsem. Jako n nespokojeni s daní, kterou tak 

dobrovolně dávali, ale chtěl neustále od nich více vymoci a s nedosaţitelnou těţkostí. On sám 

nemá ţádný důvod k záhubě, přesto ji sám zemi a lidem přinesl, potom mu dny jeho ţivota 

byly zbytečnou bolestí. Plútarchos. 

 

 

IV/3 

O ptáčníkovi a pěnkavách. 

Myslivec nechce zatáhnout svou síť, 

břímě všech ptáků raději nechá uniknout. 

Protoţe jejich hejno bylo špatné, 

čeká, jestli by se jich slétlo víc. 

Kdyţ konečně zatáhl síť, 

byli v ní jen dva chycení ptáci. 

Malý zisk měj na zřeteli, 

neţ ţe bys něco lepšího získal. 

Abys nebyl vysmán. 

Ať je velké či malé tvé štěstí, 

přijmi ho a nebuď nevděčný. 

 

To se rovněţ přihodilo jednomu prokurátorovi z Konstantinopole. Tak jemu někdo poctu dal, 

on ji (protoţe příliš málo myslel) nechtěl však přijmout, pak doufal, ţe dostane něco více a 

většího. Jakmile ale viděl, ţe není většího, na které čekal a které nedostal, nýbrţ malé, kterým 

pohrdal, byl sám na sebe takovou měrou rozhněvaný, ţe jen své sluţebné rozkazoval. Ona ho 

měla dřevěnou lopatou tlouci, aby bitím zmoudřel a neopovrhoval malým ziskem. Pontanus. 

 

 

IV/4 

O oslu a divočákovi. 

Osel všude hledá, 

aby pro sebe našel stáj. 

Divoké prase se vysmívá jeho uším, 

a ţe se narodil jako blázen. 

Chlubí se a říká, ţe ono by nikdy nebylo 

poddáno ţádnému člověku. 

Osel si pomyslí: Já jsem prokletý, 

přece jsem se takovým neučinil. 

Chceš trpět aţ do svého času, 



protoţe mi dávají jen mé krmení. 

Trpělivost stále nachází ocenění, 

ale posměváček musí pykat. 

Kdyţ jsi viněn bez svého provinění, 

nevadí vinu dobrovolně snášet. 

 

Rovněţ tak císař Theodosius měl ţáka, který se stal pohrdaným a mnoha zlými zhanobeným, 

zdrţel se hněvu, který jemu samotnému nevoněl: taktéţ neodděloval potupené. Ptal se, proč 

sebou nepohrdá, a oni mu tak ošklivě nadávají, a tak nespravedlivě ho uráţejí, jako 

připomínaný Zločin uráţky majestátu, nevytýkají mu ţivot? Co on odpoví? Chtěl bych také 

znát toho Boha, který kvůli svému zločinu upře ţivot, a pak osvobodí od smrti, a znovu 

přivede k ţivotu. Zonoras. 

 

 

IV/5 

O psovi s masem. 

Pes má v tlamě kus masa, 

se kterým stojí na cestě. 

Díval se do vody, 

pomyslel si, ţe v ní je větší. 

Chňapnul po stínu, 

a vyklouzlo mu maso, které měl. 

Tak mizí tomu, který chce získat víc, 

čím ho Bůh se ctí obdařil. 

Uchovej si svou potravu s radostí, 

neodvaţuj se za nejistou kořistí. 

 

Totéţ se přihodilo Crassovi, který byl bohatý na peníze a statky, a měl v okolí Říma velké 

majetky. Ale kdyţ viděl krásnou zemi Parthů, umínil si, ţe se sám stane ještě bohatším: kvůli 

tomu opustil to, co měl v Římě, a tápal po majetku Parthů, ale byl podveden svou lakotou, 

poté své jmění, které měl, ztratil: a v co doufal, to nedostal. Plútarchos. 

 

 

IV/6 

O větru, slunci a vandrovníku. 

Vítr má se sluncem sázku, 

kdo z nich by měl větší sílu. 

A kdo některému z cestujících sluhů 

setřese silou plášť. 

Vítr silně foukal, a přesto muţ drţel 

svůj plášť na těle. 

Ale slunce ho svými paprsky 

bodalo, aţ nechal plášť spadnout. 

Rozum náleţí k těm věcem, 

které dokáţou pohnout pocitem. 

Mocí a silou nelze vše získat, 

po dobrém lze dosáhnout ve světě mnohé. 

 

Je k vidění, ţe takovou podobnou sázku měli mezi sebou Titus a Domitianus, dva římští 

císaři. Titus nakládal s lidmi velmi spravedlivě a přátelsky. Dával si pozor na pýchu, uděloval 



všem ochotně audienci. Domitianus ale nikomu neřekl dobré slovo, jednal tvrdě a neokázale 

s poddanými a podřízenost si od nich mylně vynucoval mocí. Se svým nespravedlivým 

násilím měl málo peněz, ale mnoho nepřátel. Titus si získal svým čestným chováním velkou 

přízeň a vše, co od nich chtěl. V ţivotech císařů. 

 

 

IV/7 

O kohoutovi 

Kohout vyhrabal v hnoji drahokam 

Praví: raději bych měl malé zrníčko 

Pšenice nebo ječmene 

Utišilo by můj hlad 

Zřídka se dbá na ty věci, které nesou špatný uţitek 

V době nouze hledá hlad mnohem více chléb neţ drahokam 

 

Podobně jako tento kohout přemýšlejí Peruánci a Japonci, Neboť pokud najdou nejčistší 

stříbro, zlato a drahokam, Tak tomu nepřikládají důleţitost a říkají, ţe by bylo Lépe, pokud by 

v jejich zemi vyuţívali obilí stejně jako zlato. 

 

 

V/1 

O jeřábu a vlku. 

Vlk přišel za jeřábem, 

prosil pokorně, ţe by chtěl 

aby rychle zobákem vytáhl, 

kost, která mu uvízla v chřtánu, 

aby mu tím pak ţivot uchoval 

Tím by mu velké dobro prokázal.  

Jeřáb strčil svůj zobák dovnitř, 

a vytál mu z krku kost. 

Ţádá pak od vlka odměnu, 

vlk odpovídá, uţ jsem ti  

milost prokázal, 

ţe jsem ti hlavu neukousl. 

Nevděčnost je společná mnohým, 

kteří nechtějí uznat ţádné dobrodiní. 

Nevěrnost za věrnost není nic nového, 

přesto potom často přichází bolest.  

 

To samé se přihodilo tomu, který řeckého císaře Basilea Makedonce zachránil ze smrtelného 

nebezpečí. Potom, co se Basileovi při lovu jelena zamotal pás do paroţí a byl tak sraţen na 

zem, přiskočil věrný sluţebník s obnaţeným mečem a rychle přesekl opasek a zachránil císaře 

před smrtí. Za to mu nevděčný císař nechal vzít ţivot, za to, ţe se s mečem k jeho tělu 

přiblíţil. 

 

 

V/2 

O lišce a kozlu.  

Liška s kozlem běţí ke studni, 

skočí dovnitř a začnou chlemtat. 



Ţízeň uhasili, ale nikdo z nich nepomyslel, 

jak se ze studny dostat. 

Liška osloví kozla o pomoc, 

který jí dle libosti učiní. 

Kozel za to také ţádá pomoc, 

kterou přislíbila, ale nedopřála, 

a ještě se mu liška posmívá, 

ţe jí věřil tak rychle. 

A byl tak nemoudrý dál, 

se svou dlouhou bílou bradou. 

Tak bývá podveden mnohý člověk,  

který na počátku nevidí konec. 

 

Tak přicházel Antonio Leoni k Ferraře v Itálii. Kdyţ pak se svojí ţenou přišel do sklepa 

plného dobrého vína a vše podle chuti pil, odešla jeho kouzelná ţena ze sklepa a Antonia 

s jeho dlouhým vousem ve sklepě nechala. Martinus Dilrio 

 

 

V/3 

O orlu a vráně. 

Orel chtěl sníst ústřici, 

ale nemohl rozbít mušli. 

Vrána mu s touto věcí radí, 

orel má vysoko vystoupat. 

ústřici nechat spadnout na kámen, 

a tak se jí můţe zmocnit. 

On tak učiní. Vrána se brzy rozpomene, 

rozbitou ústřici rychle seţere. 

Pohleď, jak dobrý je rádce, 

zda přitom nehledá svůj prospěch. 

Kdyţ od někoho chceš radu, 

dej pozor, jestli ti ji také přináší 

 

Právě tak se stalo císaři Honoriovi. Honorius touţil nejen sám ovládnout Římskou říši, ale 

také shromáţdit velké statky a peníze. Nevěděl však, jak celou věc správně začít. Tehdy byl 

jeho polním maršálkem Stilico, který by rád převzal Římskou říši a dal Honoriovi tuto radu: 

nemá platit svému vojsku. Kdyţ Honorius uposlechl jeho rady, vzbouřilo se jeho vojsko a 

přidalo se ke Stilicovi, ten jim přislíbil všechen ţold a velké statky, a tím byla věc dovedena 

tak daleko, ţe byl na vlásku osud Římské říše. Bonfinius 

 

 

V/4 

O muţi a lvu 

Muţ se ptá lva, 

kdo z nich dvou je silnější. 

Muţ ukázal lvu k ostudě a 

namaloval pěkně na stěnu, 

jak muţ ubil lva. 

Lev řekl: chci ti správně říci. 

Roztrhal proto muţe na důkaz, 



aby se nikdo příliš nechválil. 

Kdo se příliš chlubí svými činy, 

musí často upadnout v ostudu a posměch. 

 

Nejinak se stalo i Clitovi. Kdyţ se sám před Alexandrem Velikým vychvaloval a své rytířské 

činy vysoce velebil, také tvrdil, ţe (Alexandr) ve válce vlastníma rukama mnoho nezabíjel, 

ale samotného Alexandra Velikého z rukou nepřátel zachránil, a Alexandrovi se vychloubal, 

Alexandr se na něho rozčílil a probodl ho. Curtius lib: 8. 

 

 

V/5 

O pávu a bohyni Juno. 

Páv prosil bohyni Juno, 

Aby mu dala pomoc a radu. 

Aby kromě svých dlouhých per, 

uměl zpívat jako slavík. 

Juno pravila: měl by být 

spokojen se svojí ozdobou. 

Krásná podoba je velká milost, 

Kdyţ někdo má přitom ctnost. 

S čistým srdcem ve svém ţivotě, 

děkuj bohu za to, co ti dal. 

 

Takovou vlastnost vidíme na Galemovi, synu Calliope. Nechtěl být sám v ţivotě, ale také mu 

velmi činila potíţe povaha, přitom velký dar měl. Přece mu bohyně Calliope radu dala, jak má 

věc dokončit, nabyl umění zpěvu. Za to mu Calliope odpověděla: má s tímto darem, který mu 

dala a zapůjčila, zůstat spokojen, a po jiných darech netouţit. 

 

 

V/6 

O lvu a myši 

Kdyţ si lev vyšel na procházku 

na poli myš chytil. 

Pomyslel si: Byl by to pro mě velký posměch 

kdybych myš usmrtil. 

Propustil ji: potom byl 

chycen a velmi zamotán. 

Kdyţ myš slyšela lví řev 

přišla a rozhryzala síť vedví 

a lva zase osvobodila. 

Kaţdý by měl spravedlivě 

chránit druhého, kde můţe. 

Snad se takový najde, 

který ti také z nouze pomůţe. 

Skrze věrnost a dobrotu 

zbavujeme se často neštěstí. 

 

Právě tak byl ustanoven obchod Balduina krále Jeruzaléma s tureckým pašou Admiratim. 

Kdysi drţel zajatce a chtěl je usmrtit, rozmyslel si něco jiného a myslel, ţe by měl z jejich 

usmrcení jen málo uţitku, ale udělal by lépe, kdyby je propustil: pak je propustil. Nedlouho 



poté byl Balduin také Turky zajat, pak on i jeho ţena byli propuštěni a Balduin byl osvobozen 

a pomohlo mu neobyčejné umění a mazanost. 

 

 

V/7 

O Jupiterovi a ţábách. 

Ţába se obrátila na Jupitera 

dala mu ţádost o krále. 

Kládu nechtějí mít v úctě 

Přesto poznají svého pána. 

Poté byly dány čápovi 

Ten je všechny zbavil ţivota. 

? Nepohrdej zboţným kníţetem 

Pán, který jedná mírně a přísně, 

stává se obávaným a milovaným. 

 

Stejně tak nebyli Římané spokojeni s císařem Dioklecianem: z toho důvodu hledali jiného. 

Dostali na své přání Maximiána, ale nebyli s ním spokojeni. Zvolili si Constantina, poté 

Galeria, poté Valeria Severa a nebyli s ţádným spokojení, aţ přišel krutý tyranský Maxentius, 

nemilosrdný 

jako krvelačný pes, malým a velkým, mladým a starým muţům a ţenám škodil a strašně je 

trápil a utlačoval. 

 

 

VI/1 

O ţábě a volu 

Ţába chtěla být stejná jako volek  

ale musela jeho výšce ustoupit. 

Poté se velmi nafoukla  

praskla v zelené louce. 

Poznej sám sebe a svůj stav  

Ať nejsi k posměchu a hanbě. 

Nedělej se větším, neţ jsi  

potom o pokoře vše je zničeno. 

 

Jako se přihodilo Silaeovi, dvořanu krále Agripy. Ten nechtěl králi ustoupit, nýbrţ ctí, 

stavem, rozumem a silou s ním být roven. Kdyţ se tak nafukoval, musel s velkým výsměchem 

odejít ode dvora. Hned jak nafouklá ţába prasknul a přišel o ţivot. 

 

 

VI/2 

O jeţkovi a hadovi. 

I kdyţ jeţek mohl ještě uniknout, 

Hada o útočiště prosil. 

A říkal, proč musí tam dovnitř, 

Chtěl být velmi zdvořilým. 

Had nechal otvor v brlohu, 

Jeţek za ním se plazil. 

A brzy had okusil kabát z tvrdých bodlin, 

Hada to rozhněvalo a řekl. 



Sbal se a zmiz, holoto, 

Jeţek pravil: mně se tu líbí. 

Pokud zde se mnou zůstaneš, budeš trpět, 

Protoţe tě můţu zahnat někam jinam. 

Není ţádný lichotník v domě tvém, 

Chceš být v bezpečí uvnitř. 

U tohoto vyobrazení chybí navazující příběh v Sadelerovi. 

 

 

VI/3 

Jasan a rákos 

Jasan si je vědom své moci 

tyčí se vysoko a vším opovrhuje. 

Rákosem kaţdý větřík zmítá sem a tam.  

Kdyţ ale přišla vichřice 

strom vyvrátila z kořenů. 

Tu pravil rákos: není čas na to se 

dohadovat, kdo zvítězí. 

Kdyţ slabý silnému ustoupí  

a s ním se srovnává 

a jeho síle příliš důvěřuje 

dojde posměchu. 

Pýcha vţdy předchází pád,  

pokora a umírněnost vše překoná. 

 

Takovou pýchu ukázalo město Tyrus. Kdyţ Alexander Veliký jako velká bouře vpadl do 

země Féničanů, malá města se mu poddala a proto neutrpěla ţádnou škodu. Tyrus se ale 

spolehl na svou moc a sílu. A postavil se proti Alexandovi se vší silou. Proto město napadl, 

obsadil je a srovnal všechny paláce a domy se zemí. A malá nepoškozená města si mohla říci. 

Jak uţitečné ustoupit síle a neprotivit se příliš velké moci. 

 

 

VI/4 

Koroptev a ptáčník 

Lapená koroptev prosí, 

aby ji ptáčník neusmrtil. 

Přísahá, ţe přivede mnoho dalších. 

On ale myslí: „Nemuselo by se to zdařit“ 

Lépe jeden pták v hrsti. 

neţ mnoho létajících v lese. 

Kdo se spokojí s malým ziskem, 

ten vůbec nemyslí špatně. 

 

Tak jako ptáčník se ukázalo vojsko Antiochovo. Kdyţ Triphon s Antiochem bojoval a vyhnal 

ho, nechal pro útěchu na všechny silnice naházet zlato, které peněz lační válečníci sbírali. A 

kdyţ jim velitelé toto zakázali a řekli, ţe mají peníze nechat leţet a pronásledovat krále, u 

kterého získají větší kořist, nedali si v tom zabránit, ale řekli: „Je lepší mít jisté, neţ očekávat 

nejisté. Protoţe, kdyţ se za ním poţenou, mohou jím být poraţeni a tudíţ to, co získali mohou 

ztratit, a to, v co doufají, nemusí získat.“ Řada : 2. kniha 

 



 

VI/5 

O psovi a ovci 

Pes obţaloval ovci,  

ţe jí půjčil chleba. 

Poţádal soudce, aby nařídil ovci zaplatit. 

Ovce se zapřísahala boţím jménem a odvětila, 

ţe si ţádný chléb od psa nepůjčila. 

Pes představil falešné svědky 

a soudce podplatil penězi, 

který pak nevinnou ovci odsoudil k trestu, 

aby chléb vrátila  

nebo zaplatila ţivotem. 

Co je zlé označí se za peníze za dobré, 

peníze zmohou na světě hodně. 

Velkým darem a falešnými svědkem 

se můţe bezpráví proměnit v právo. 

 

Tak jako pes s ovcí, tak jednal Jugurtha s Adherbalem, kdyţ Adherbal ţaloval Jugurthu v 

Římě, ţe nespravedlivě zavraţdil jeho bratra a násilně ho vyhnal z jeho statku. Tak si 

Jugurtha koupil falešné svědky a soudce podplatil velkými penězi. Soudce, zaslepen dary, 

Adherbalovi právo protiprávně odepřel, ale Jugurthovi, od něhoţ vzal peníze, právo přiřkl. 

Salustius 

 

 

VI/6 

O zajíci a ţelvě 

Zajíc říká ţelvě s posměchem  

poběţ se mnou o závod. 

Ţelva říká: ano, poběţím a hned vychází  

Zajíc si lehne na své místečko 

a spí ještě celou noc. 

Myslí, ţe stačí, kdyţ vyjde aţ ráno, 

běţí sice rychle, ale ţelva, která lezla celou noc, 

došla k cíli dříve neţ zajíc, 

který v noci odpočíval v trávě 

Kdo pomalu a hned vyjde k cíli, 

dojde k němu dříve, neţ ten, který spěchá. 

K cíli spěchat není vţdy dobré, 

jít pěkně pomalu je často lepší. 

 

Je moţné věc vidět tak, jako kdyby světoznámý vojevůdce Hannibal a Fabius Maximus spolu 

uzavřeli stejnou úmluvu. Hannibal byl ve svých předsevzetích obratný a rychlý, Fabius ale 

pomalý a obezřetný. Hanninal se spoléhal na svou rychlost a chopil se svých věcí často bez 

rozmyslu. Fabius byl sice pomalý, ale pilný a vytrvalý v práci. Proto se stává (coţ Hannibal 

sám přiznává), ţe Fabius často rychleji se svou rozmyslnou pomalostí, neţ Hannibal se svým 

rychlým spěcháním, došel a město odhalil. Z ţivotopisu Fabia  

 

 

VI/7 



O krocanovi a kohoutovi 

Německý kohout vystupoval přátelsky  

Se svým hřebenem bez zlého úmyslu 

přišel velký krocan z Indie  

kterého slepice se bály. 

Ale domácí kohout ho nechtěl strpět  

a začal s ním zápasit, 

takţe krocan musel ustoupit stranou. 

Cizinec, který nic zlého nedělá  

ten se nemá vyhánět. 

Tak jako my jsme tu před lety byli cizinci, 

tak máme nyní snášet cizí hosty.  

 

Stejně tak se ukázali Gabaonité vůči Levitovi a jeho ţeně, o níţ je moţno číst v knize Soudců 

v kapitole 19. Levita přišel v míru a přátelsky do města Gabaa a se vší tichostí se utábořil se 

svou ţenou před jedním domem. Kdyţ ho Gabaonité uviděli, ti smyslní chlípnící vyskočili a 

bez rozmyslu Levita napadli. Ţenu jeho umučili ve své chlípnosti téţe noci k smrti. A on sám 

Levita sotva unikl se zdravou kůţí těm chlípným kohoutům. Kapitola 19 Kniha Soudců 

 

 

VII/1 

Jelen u studánky 

Jelen uviděl své paroţí ve studni  

a pravil sám sobě v srdci:  

„Má hlava je krásná a běhy rychlé,  

běţím mnohem silněji neţ vítr.“  

Jen co lovec zatroubil na roh,  

začal jelen utíkat.  

Zůstal viset za větev v lese.  

A lovec ho brzy polapil.  

Tím, ţe se někdo příliš těší sám sebou,  

často si zapříčiní nejvyšší nouzi. 

Vlastní domýšlivost a smyslnost  

zkalí rozum a přináší srdcebol. 

 

Právě to samé se stalo Orichte, dceři Erichtově, krále athénského. Ta kdyţ se u studně zvané 

Coplisi prohlíţela a v čisté vodě zrcadlila, obdivovala svou krásnou postavu, přišel najednou 

jistý muţ jménem Boreas a násilně na ni doráţel. Ačkoli Orichteia utekla a ukryla se, přece ji 

polapil a napadl. 

 

 

VII/2 

Bazilišek a lasička 

Bazilišek se svým jedem  

překoná všechna jedovatá zvířata.  

Lasička s routou ho připraví  

pachem (smradem) o ţivot.  

Tedy často můţe špatný člověk,  

který se drţí jen své věci vychytrale,  

odolat velkému hrdinovi.  



Úskok a lest ve válce pomáhají více,  

neţ velká moc, střelba a zbraň. 

 

Toto udělali čeledíni a sedláci, kteří zůstali ve Scythii, poněvadţ pánové válčili proti 

Amazonkám, zmuţilým ţenám. Pak kdyţ pánové zůstali dlouhou dobu ve válce, stali se 

z čeledínů páni, a kdyţ se vrátili, tak se čeledíni proti nim vzbouřili a své pány vyhnali. 

Pánové zas chtěli vést válku proti čeledínům, ale čeledíni se drţeli. Naposled jeden radil, aby 

na čeledíny zaútočili ne se zbraněmi jako velcí nepřátelé, nýbrţ metlami a důtkami jako na 

poddané. Tuto radu všichni vzali za svou. Pak se ozbrojili důtkami a na tento způsob šli proti 

sedlákům a čeledínům. Porazili je a zemi si zase vzali zpět. (Iustinus) 

 

 

VII/3 

Kůň a forman 

Hubený kůň si naříkal,  

ţe ho při práci hodně bijí.  

Kdyţ jednou zůstal trčet v baţině,  

pravil jeho pán:  

„Táhni ven, nebo tě nechám shnít  

a hned v téhle baţině umřít!“  

Tyranští páni pouţívají také vůči  

chudákům tenhle zvyk,  

ţe je tvrdě drhnou a dřou,  

aţ nezbývá ţádný morek v kostech. 

Nevolníci musí bez radosti svůj čas  

snášet ve strádání srdce. 

 

Tak činil císař Tiberius jednomu ze svých dvořanů. Dvořan byl císařovým předjezdcem, a 

kdyţ císař často vyjíţděl na cestu, musel tento napřed všechny cesty připravit. Kdyţ jednou 

jel a spadl do hluboké a hrozné jámy a zůstal uvnitř trčet. Nemohl se dostat ven. Tiberius se 

na něj zlobil, silně ho udeřil a říkal: „Koukej se hned dostat ven, nebo tě nechám v tomhle 

blátě trčet a shnít.“Suetonius 

 

 

VII/4 

Kentaur a dívka 

Kentaur spatřil ţenušku,  

lstivě na ni políčil.  

Chtěl s touto ţenou jednat přátelsky,  

ale ona si zošklivila jeho tělo.  

Vzal si ji k sobě násilím,  

ţe to ţeně činilo velký ţal.  

Pravil: „Chci si s tebou uţívat,  

ať ti není mrzutá má chlípnost.“  

Pravila: „To se nestane,  

chci hned té věci předejít.“  

Dříve neţ by trpěla násilím smilstva,  

hned si sama vezme ţivot.  

Proto kdo chce hledat přátelství,  

ať hledá sobě rovné společníky.  



Lepší je ukončit ţivot,  

neţli ţít v hanbě a v neřestech.  

 

Téměř špatný výsledek mělo násilí, kterým chtěl Sinorix donutit krásnou pohanku a ctnostnou 

kněţnu Cammam, aby mu byla po vůli. Pak aţ Cammam vyslechli a ona se dozvěděla, proč ji 

k Sinorixovi dovedli a co svými lichotkami od ní poţadoval, rozhodla se raději zemřít neţ se 

mu podvolit. Aby ji nemohl donutit ţít s ním v neřesti, chtěla si vzít jed a raději ztratit ţivot 

neţ svou čest. 

 

 

VII/5 

Starý muţ a smrt 

Starý muţ nesl něco těţkého,  

byl unavený a stěţoval si  

Bohu na svůj ţivot.  

Zavolal pak smrt.  

Ta přišla brzy.  

Co mám dělat,  

pomyslel si staroch.  

Řekl smrti: „Neţádám tě,  

abys mi vzala ţivot,  

ale abys mi pomohla nést.“  

Mnohý dost často říká:  

„Přijď, smrti.“ A kdyţ ji uvidí,  

je pak plný úzkosti a říká:  

„Běda mně.“  

Potřebuje všechnu píli,  

aby jí utekl.  

Jak se u mnoha lidí vidí. 

Ţivot je sladký a cenný  

ve štěstí i neštěstí zde na zemi. 

 

Přihodilo se moudrému muţi Antistenovi. Kdyţ těţce onemocněl a zakoušel velké bolesti, 

přál si zemřít, aby se bolestí zbavil. Kdyţ se to Diogenes dozvěděl, běţel hned s obnaţenou 

dýkou k němu a řekl, ţe mu hned od všech bolestí pomůţe. Antistenes se ulekl a pravil: „Já 

netouţím zemřít, nýbrţ aby si Diogenes vzal bolesti na sebe.“ Läertius 

 

 

VII/6 

O opilém jelenovi 

Jelen přebral dobrého vína,  

upadl přes kládu a zlomil si nohu.  

Nyní, kdyţ po pádu kulhá,  

vymlouvá se, ţe pil víno,  

zrovna jako by ho to dobré  

víno připravilo o zdraví.  

Mnohý se vymlouvá na víno,  

a kdyby ho pil jen s mírou,  

měl by z něj zdraví a radost. 

Oč je člověk moudřejší,  



o to větší je hanba,  

kdyţ má opilství převahu. 

 

Tomuto opilému jelenovi se podobal rychlý Hannibal. Ten kdyţ přišel ve vlašské zemi 

v Campanii k dobrému vínu, oddal se zcela chlastu a ţrádlu a zmeškal tím nejen dobrou 

příleţitost k útoku, ale dostal se do největšího nebezpečí svého ţivota, ţe se sotva zachránil 

útěkem. Ale kdyţ unikl z nebezpečí, zřekl se zcela vína a veškerého opilství. Plútarchos 

 

 

VII/7 

O mladé koze a vlku 

Koza vyšla přinést potravu a 

nařídila svým kůzlatkům moudře, 

komu mají otevřít chlév, k němu se 

pomalu připlíţil vlk. 

Doţadoval se volného vstupu dovnitř u mladých kůzlat, 

jako by byl stará koza. 

Kůzle řeklo: ty nejsi naše matka, 

nýbrţ zcela opravdový padouch. 

Dávej pozor na lest a leţ svého nepřítele, 

jimiţ by tě podvedl. 

Pilně pozoruj v kaţdé době, 

Nepotká tě ţádná nesnáz 

 

Kdyţ Hanibal se svými válečníky přišel do Itálie, vyţadoval Crispus po obyvatelích, aby 

město dobře uzavřeli a stráţili. Kdyţ Hanibal toto zpozoroval, vymyslel lest. Napsal falešný 

dopis a vytlačil také falešnou značku Marcelliho, římského starosty města. Poslal to psaní 

jménem Marcelliho do města. V psaní stálo, ţe následující noc Marcellus s římským vojskem 

přijdou na pomoc, obyvatelé města mají tudíţ otevřít bránu a mají je nechat v tichosti projít 

do města. Hanibal přišel k městu jako by byl Marcellus se svými lidmi. Ale poté co přišel 

blíţe k městské bráně a doţadoval se vstupu, tak obyvatelé poznali, ţe není Marcellus, ale 

Hanibal a odmítli ho. 

 

Jiný obrazový vzor a jiný pří běh u Sadelera.  

Vlk si ovčí kůţi navlékl 

a poprosil ovci, zda jíti by chtěla. 

S ním ráda, řekla ovce 

jen pokud by se z Tebe chtěl stát vlk. 

Vlk odloţil ovčí kůţi, 

Tu ovce pravíc, odejdi pryč, 

čekám lepšího společníka. 

Šat sice změní člověka, 

leč jeho mysl změnit nemůţe. 

 

 

VIII/1 

O beranu a býku 

Berana se kaţdé zvíře obávalo  

coţ se brzo rozkřiklo. 

Myslel si: Jsem silný beran  



oč zavadím, to srazím dolů.  

Násilně se rozběhl na býka  

býk se okamţitě bránil. 

Zápasil s ním, dokud nepadl. 

Dobře se daří tomu, kdo zná sám sebe 

Kdo se nezná, bude zostuzen. 

Nechlub se příliš svou silou. 

Brzy se najde tvůj přemoţitel 

 

To se stalo výbornému Judovi Makabejskému, který byl zvláštní Boţí milostí obdařen velkou 

nebojácnou odvahou a silou a jeho se bálo mnoho králů a kníţat. Ale jednou se příliš spolehl 

na svou zmuţilost a silné a odváţné srdce a odváţil se zbytečně na velmi silného nepřítele a 

jemu podlehl a byl připraven o ţivot. I. Machab: 8 

 

 

VIII/2 

O kočce a myších 

Stará kočka uţ nemůţe chytat myši, 

proto chce na ně jinak číhat. 

Lehla si do moučnice 

Chytla mnoho velkých a malých myší. 

Proto se musí to, co nelze učinit silou, 

dosáhnout lstivým způsobem. 

I nyní se najde mnoho lidí, 

v kaţdém podvodu lstivě čilých.  

 

Lest této kočky vyuţil Mithridates, kdyţ měl usmrtit Damata, který se bouřil proti králi 

Artaxerxovi. Jak viděl, ţe není v bitvě proti němu dost silný, pouţil takovou lest. Učinil 

tajnou smlouvu s Artaxerxem a vystavěl vojsko a tvářil se, jako by byl také coby Damates, 

chtěl od krále odpadnout. Zdánlivě s dobrým vědomím a vůlí krále několik měst a pevností a 

vydával se za nepřítele králova: poţadoval také přátelský rozhovor a rozmluvu s Damatem a 

své vojsko chtěl spojit s vojskem Damatovým a z obou bude jedno vojsko proti Artaxerxovi. 

Kdyţ se oba setkali beze zbroje a zbraní chtěli se poradit, jak věc uchopit dovnitř Damates 

docela rád povolil: odloţil své zbraně a zbroj od sebe rovněţ učinil také Mithridates, schoval 

ale svou zbroj nedaleko od místa společné schůzky. Po provedení a zdánlivě uzavřené poradě 

se rozešli. Kdyţ přišel Mithridates na místo, kde svou zbroj nechal, vzal si ji na sebe a skryl ji 

pod kabát. Vrátil se a zavolal Damata zpět, jako kdyby něco zapomněl a chtěl mu něco 

nutného ukázat. Damates se neobával nebezpečí, přišel beze zbraně a domníval se, ţe něco 

uslyší. Mithridates uchopil zbroj a bodl Damata do těla a usmrtil ho. Plutarchus 

 

 

VIII/3 

O slonu a drakovi 

Drak letí ke slonovi  

jazykem jej prudce bodá. 

Saje mu mnoho krve  

aţ ztratí svou sílu a odvahu. 

A zcela bez sil klesá k zemi  

svým pádem draka zabije. 

Kdo někomu jinému vezme ţivot  



ten za to také často musí dát svůj. 

Kdyţ se nějakému tyranovi činí něco zlého, 

tak si stěţuje, ať je to ţena či muţ. 

 

Obdobná věc se stala Filištínům. Poté, co lstivě vzali Samsonovi jeho sílu, mu vypíchli oči a 

zapřáhli ho do mlýna a zle ho souţili a měli s ním podobné kratochvíle. Kdyţ Samson 

zpozoroval, ţe se velký počet Filištínů shromáţdil v domě, předsevzal si, ţe se jim pomstí 

podle svých moţností, ale nemohl učinit nic jiného, neţ padnout a zemřít. Padli pak a zemřeli 

s ním Filištíni, poté co se roztrhly sloupy domu, v němţ se shromáţdili a tak všichni přišli o 

ţivot. Judicum 16. 

 

 

VIII/4 

O ţábě a kryse 

Ţába vede krysu jezerem, 

a zamýšlí ji utopit. 

Krysa se drţí ţáby  

aby se jí nestala ţádná škoda. 

Tu náhodou přilétá sup 

a bere s sebou pryč tento nerovný pár. 

Ten často sám ztrácí ve hře  

kdo někoho jiného podvést chce. 

Nevěrné lsti ve falešných srdcích  

Často sami sobě přinášejí největší bolesti. 

 

Stejně tedy se přihodilo ne samému Paleologiovi v Konstantinopoli, nýbrţ také Lucanovi 

králi v Poloponeso, a Emanuelu Cantacuzenu v Albanii. Kdyţ pak tito jeden druhého potkali, 

jeden druhého chtěli zničit: pak přichází nepřehlédnutelný Mohamed jako silák zlodějský a 

zkrotí oba národy a královskou říši pro sebe. 

 

 

VIII/5 

Šnek přislíbil orlovi 

Kdyţ ho vezme do výšin 

drahokam, který byl velmi cenný. 

Orel to učinil a touţil po  

slíbeném drahokamu. 

Šnek praví: teď nemám ţádný. 

Aţ se zase vrátím na zem, 

tak ti ho poskytnu. 

Orel se rozzlobil 

a brzy od sebe šneka odmrštil. 

Ten padl tvrdě na kámen, 

pádem se rozbil a zcela roztříštil. 

Kdo se chce povýšit podvodem, 

přijde o svůj ţivot. 

Netroufej si na výšiny 

přitom musíš ztratit svůj ţivot. 

 



Tak se stalo Iustinianovi, dalšímu tohoto jména. Poté, co byl vyhnán z Římské říše a velmi 

poníţen prosil a poţádal Trebellia, krále v Bulharsku, aby mu pomohl zpátky k císařství, ţe 

ho za to poctí velkými penězi a statky. Trebellius tak učinil se svými nejlepšími lidmi a 

penězi, obdrţel vítězství a uvedl Iustiniana zpátky do císařství. Vyţádal si za to slíbené 

peníze. Ale kdyţ Iustinianus svůj slib nevyplnil, zaútočil na něj Trebellius a vzal mu peníze, 

zlato, čest, zemi a císařství. Cuspianus 

 

 

VIII/6 

O medvědovi 

Medvěd chtěl lízat sladký med 

Úly svou tlapou převrhnul, 

pak šlapal po včelách, které ho bodaly. 

A on si myslí svým rozumem: 

Kdybych tak neučinil, tak bych se dnes 

nedostal mezi tolik nepřátel. 

Neútoč na nikoho v jeho příbytku, 

tak zůstaneš jist svým. 

Je lépe ţivit se špatným, 

neţ mít velký majetek s ostudou. 

 

Tak se stalo onomu zloději královi v Egyptě Rampsinitovi, jehoţ poklad chtěl ukrást. 

Rampsinitus měl velmi velký poklad. Aby jej uchoval v bezpečí, nechal postavit obzvláště 

pevnou místnost a nechal tam kolem napnout příze. Jednoho času lezl troufalý zloděj dírou do 

místnosti a jakmile se zamotal do smyčky a takové míry zapletený, nemohl přijít pro sebe, ani 

se bránit. Pravil: Kdybych neměl touhu krást, neupadl bych do této sítě a smyčky. Herodotos 

 

 

VIII/7 

O orlu a lišce 

Orel přiletěl k liščině noře.  

a vzal jí mládě.  

Donesl je svým mladým do hnízda  

Liška prosila o svoje mládě. 

jak mohla 

ale v té chvíli nemohla u orla ničeho dosáhnout. 

Vzala oheň. Podpálila strom  

Hnízdo spadlo rychle dolů.  

Proto se nespoléhej na svou sílu  

nýbrţ přemýšlej o věcech dále.  

Neboť z toho, nač se dává pozor 

vzejde často velká věc. 

Špatný člověk mnohdy přivádí  

svého nepřítele lstí do strachu a trápení. 

 

Jako liška orlovi, tedy Harpages hroznému tyranovi Astyagenovi zaplatil. Astiages zabil 

Harpagovi syna, a toho samého vedle jiných nepotřebných stolů a jídel posadil a ţral. Tomu 

kdyţ Harpagus porozumí, hned si pamatoval, jak sobě takový nelida nahrabal a tak 

neslýchaně smrtí trestal mocně. Popadne ho odvaha velmi lstivě ničí mu královský palác a 

stíhá ho a jeho děti. Herodotus. 



 

 

IX/1 

O medvědovi a dvou kamarádech 

Medvěd potkal dva kamarády. 

Jeden utíkal a brzy si našel místo, kdyţ vylezl 

na strom: druhý si lehnul 

na zem a nehýbal se. 

Medvěd se sice dívá dozadu a dopředu. 

A čuchal mu k oběma uším. 

Kamarád přišel zpátky a ptal se, 

co mu medvěd říkal do ucha. 

On pravil: protoţe jsi mě dnes opustil, 

nemám Tě povaţovat za přítele. 

Jak se zkouší zlato ohněm, 

tak se v nouzi pozná přítel. 

Dobrému příteli v jeho nouzi 

se má (povinnost) stát do smrti. 

 

Tak se stalo Alcibiadovi. Pak, za nějaký čas, chtěl vyzkoušet, zda mu přátelé pomohou, kdyţ 

ho potká nouze. Nechal vyřezat postavu člověka a poloţil ho do zcela tmavé místnosti. Jeho 

přítel ho našel, lekl se, tvářil se docela truchlivě a pravil: leţel tam nehybný člověk a nevím, 

co s mrtvým tělem, zda nevraţdil. Kdyţ se to dozvěděli jeho další přátelé, opustili ho. 

S výjimkou Calliase, který zůstal. Alcibiades pak řekl: Jediný Callias je svědomitý a odváţný, 

všichni ostatní se ode mne, v této vymyšlené nouzi, odvrátili. Jsou to falešní přátelé. 

Polynaeus 

 

 

IX/2 

O vráně a ovci 

Vrána klove Ovci do hřbetu 

ta se musí shýbat a ohýbat.  

Dokud konečně nezačne oci téci krev  

v bolesti a bezmoci před ní stojí.  

A říká vráně v té chvíli  

čiň tak navzdory kousavému psovi. 

Také mnohý zboţný muţ musí  

se nechat suţovat zlým padouchem. 

Zboţný snáší s trpělivostí  

kdyţ je suţován, ač sám nevinný. 

 

Co říká ovce vráně to říká Theodorus Cirenus tyranovi Lisimachovi. Potom také Lisimachus 

Theodorova krutě suţuje a on vše s trpělivostí tichou snáší. Rozezli se Lisimachus mnohem 

více, hrozíce mu smrtí. Pak říká Theodorus: z mých rukou Ti hrozí smrt, ale přesto jdi tam a 

hroz velkému pánovi, ţe mu přineseš smrt. Cicero 

 

 

IX/3 

O lišce a vinné révě 

Liška viděla na vinném keři  



mnohem hezčí hrozny a pravila. 

Jak to udělám a zařídám 

abych se dost najedla hroznů.  

Šla ke keři a chňapla po něm 

ale přesto ho nemohla chytit. 

Na to řekla, I kdyby mi to bylo povoleno 

přece bych nechtěla hrozny jíst.  

Mnohý by měl rád nějakou věc 

přestoţe nemůţe mít ani její část.  

Ji ostouzí kletbou  

stejně jako tahle liška hrozny. 

Čím dobrým a krásným se často pohrdá 

z toho nikdo neučiní nic uţitečného. 

 

To, co lišce, se přihodilo jednomu Římanovi všechna pouţitá pracovitost proto do krásné 

zahrady přivedl Martialise. Ale kdyţ viděl čeho nemůţe dostat: Začal stejně opovrhovat a 

znectívat. A říká se o tom, ţe to tam není dobré Stromy Ovoce Květiny nebo Bylinky 

 

 

IX/4 

Pro ostatní ptáky v zemi, 

ponese příroda čápa učeného. 

Aby on miloval mladé, 

a v nebezpečí je ochraňoval. 

Naopak - bude starý, 

tak učiní pro něj mladí tímţ způsobem. 

Tak také ctnostným naučením se příroda k lepšímu změní. 

Cti a miluj své rodiče, neboť ti to bude k uţitku. 

 

Tak se chovala Pero, dcera Cinonova. Protoţe Cinon, její otec, ne sám starý, ale také 

vyţadoval, aby Pero dala svému otci dědice, vzdělání krmila a chtěl přiznání on kvůli její vině 

na nepřátelství trval. Pak ona ke svému otci touţila a následně soudcem dosáhla. Ochablého 

otce svého dlouhý čas svými vlastními prsy mlékem krmila a při ţivotě udrţovala. Valerius 

Maximus.  

 

 

IX/5 

O mravenci a cvrčkovi 

Mravenci v létě nosí to,  

co je v zimě jejich potravou. 

Cvrček sice po ní velmi touţí, 

ale sám se jí neoddá. 

Mravenec říká: Kdyby ses jako já 

včas postaral o jídlo, 

tak bys teď nemusel chodit ţebrat 

a nestál bys přede mnou hladový.  

V létě jsi zpíval, 

tak si v zimě tancuj. 

Proto, mladá krvi, spoř svůj statek 

Bída ve stáří velmi bolí. 



Kdo chce být v zimě veselý, 

vkládej do léta píli. 

 

Takovým cvrčkem byl Acilius, který ve svém mládí nic nešetřil, ale denně vesele a radostně 

ţil. Poté, co všechno projedl a nic si pro dobu nouze neuloţil a nejlepší si neuchoval: proto 

nic víc nejedl přišel k císaři Tiberiovi a poţadoval u něj pomoc. Nedostal však nic jiného neţ 

tuto odpověď: Milý druhu, probudil ses příliš pozdě. Coelius. 

 

 

IX/6 

O krokodýlovi 

Krokodýl seţral člověka, 

poloţil se v klidu do trávy. 

Kdyţ spatřil promyku, 

přátelsky k němu promluvila. 

Nech si lidské maso ze zubů vyčistit, 

nebo budou zkaţené. 

Krokodýl se tomu ochotně podvolil, 

potom zvíře usnulo uvnitř ţaludku. 

Ţralo tak dlouho, aţ muselo zemřít, 

tudíţ ještě více zkaţeného do krokodýlího ţaludku. 

Proto si příliš nedůvěřuj, 

nebo se ti stane to, co krokodýlovi. 

Kdyţ ti chce pomoci tvůj nepřítel, 

dívej se mu na ruce a příliš mu nevěř. 

 

V této bajce vidíme to, co učinil mocný kníţe Alachis. Poté co Alachis silou obsadil město 

Ticinum, zdrţoval se tam po dlouhý čas. Poté přišel k Alachisovi lstivý muţ, který ve vší své 

chytrosti a podobě mohl představovat promyku a pravil: „Vede se ti špatně Alachi, protoţe 

zůstáváš ve městě, jako bys byl v zajetí. Měl bys potěšení i prospěch z vyjití do pole.“ Alachi 

se nechal přemluvit a vyšel ven. V tu chvíli vychytralec zavřel bránu a nenechal ho uţ vejít 

dovnitř a on zůstal před městem. 

 

 

IX/7 

O bohatém sedlákovi a myši. 

Bohatý sedlák nechal kaţdý rok, 

kdyţ měl narozeniny, rozdělat oheň 

před domem. Tu přišel vítr 

a celý dům zapálil. 

Uvnitř shořel jeho majetek a dobytek. 

Sedlák viděl, ţe z domu 

rychle běţela myš. Venku 

ji chytí a hodí zase dovnitř. 

Myslel si, ţe ona má podíl na poţáru. 

Kdyţ se někdo snaţí mít pravdu, 

nemá obviňovat druhé. 

Venkovští páni s neuváţeným smýšlením, 

připravují chudé o ţivot a majetek. 

 



Nero nebyl sedlák, nýbrţ římský císař, ale s převzatými vlastnostmi a jednáním tohoto 

sedláka. Poté, co byl opilý jako trám a plný selského nerozumu, nechal zapálit svůj palác a 

město Řím. Všechny, kteří se chtěli zachránit útěkem, nechal opět zahnat zpět a pronásledovat 

do ohně. V ţivotě Nerově. 

 

 

X/1 

O opici a lišce 

Opice si prohlíţela liščin ocas. 

Pomyslela si: „mít jen příleţitost, 

dostat kus z něho, 

pak bych teprve byla někdo“.  

Oslovila lišku s touhou prostou. 

Liška opici rozhněvaně odvětila: 

„Svůj ocas si nechci dát znectít,  

kliď se, ty plešatý zloději! 

Můj ocas je mi příliš milý“. 

Ţádný chudák se mnohou touhou  

nezahanbí, jak se často cítí.  

Někdo poţaduje velkou úctu,  

avšak nebyl jí Bohem obdarován.  

 

Stejně prosila a touţila Semiramis, která kdyţ uviděla nádherný šperk na králi Ninovi, 

domnívala se, ţe by byla mnohem krásnější, kdyby jí král Ninus něco ze skvostů svěřil. Brzy 

potom Nina prosebně ţádala, aby jí část královských ozdob přinesl, ale Ninus k její touze 

nebyl svolný a odpověděl, ţe čest a nádhera jemu a ne jí náleţí. Diodorus. 

 

 

X/2 

O orlovi a havranovi  

Orel vzal malé jehně  

a odved je daleko za hory. 

Vidí to havran a kvapně si sedl  

na ovci a chtěl ji násilím 

téţ odnést, ale pasák  

ho lapil a utloukl.  

Nečiň víc, neţ je ve tvých silách,  

jinak se octneš v nouzi, to ti pravím. 

Neodvaţuj se více něčeho, 

neţ je v tvých silách. 

 

Stejní byli Terentius Varro a Paulus Aemilius, kdyţ se vydali do boje proti Hannibalovi. Poté 

co viděli jak statečně a rytířsky Fabius svým nepřátelům odolával a zároveň je hnal na útěk, 

rádi by také tak jednali s Hanibalem. Proto se dali na válčení. Jenţe zle utrpěli: jeden přišel o 

ţivot a druhý z pole utekl. Plutarchos. 

 

 

X/3 

O psovi a volovi 

Pes seděl na kupě sena 



vůl stál hned vedle. 

Rád by jedl, a proto prosil psa, 

ale pes mu to odepřel. 

Vůl řekl: „Ty závistivé zvíře, 

co ty nemáš rád, to ani mně nedopřeješ.“ 

Najde se také mnoho lidí, 

kteří smýšlejí stejně jako tento pes. 

Závist nedopřává ani příteli, ani nepříteli,  

to, čím ho osvěcuje slunce. 

 

Ptolemaios, král kyperský, byl stejný jako tento pes. Hamiţně hromadil četné poklady, zlato, 

stříbro a peníze, ale nikomu z nuzných nic nedal, ač sám pro sebe mnoho nepotřeboval. A aby 

nikdo nemohl ţádný z pokladů získat, shromáţdil všechno zlato a peníze na lodi, kterou 

provrtal a utopil v hlubokém moři. Valerius Maximus. 

 

 

X/4 

O vlkovi a beránkovi 

Vlk se obrátil na beránka, 

ţe mu vstoupil do vody  

a kalil ji. Přestoţe to nebyla pravda, 

vlk ho úplně seţral. 

Hašteřivá hlava rychle najde příčinu, 

aby svého bliţního dovedla aţ na dřeň. 

Zlý člověk dbá málo na to,  

ţe zboţným lidem škodí. 

 

Právě takovým způsobem jednal krveţíznivý Nero s Petem Traseem. Neboť kdyţ Traseus 

smutně vzhlédl, vyloţil si to Nero špatně a pravil, ţe Paetus má proti císaři něco zlého a brzy 

ho zahubil. Suetonius.  

 

 

X/5 

O lišce a lvu  

Liška se bojí krutého lva,  

kdyţ je lev uvnitř.  

Projevuje lišce přátelství,  

která zná nebezpečí, i kletbu.  

A právem nechce lvu důvěřovat,  

stále k němu s bázní vzhlíţí.  

Nespolčuj se s velkými pány,  

dej na sebe pozor a drţ se dál.  

Nejez třešně s velkými pány,  

neboť rádi hází klackem. 

 

Jedna taková liška byl Funius. Kdyţ prve na královský dvůr přišel, vyděsil ho králův majestát. 

Čím déle pobýval s králem, tím méně byl vyplašený, avšak přesto králi nedůvěřoval a jako 

lstivá liška na sebe dával dobrý pozor. Moudře poznal, ţe není dobré těšit se s velkým pánem, 

neboť pánova přízeň se mění, jako aprílové počasí. Livius  

 



 

X/6 

O pštrosovi a slavíkovi  

Pštros své peří ukazuje, 

slavík svůj zpěv velice vychvaluje.  

Peří nosí velcí páni,  

zpěv kaţdý rád slyší.  

Kaţdému se líbí,  

vlastní věhlas a umění na tomto světě. 

Podle toho z jaké je země,  

líbí se kaţdému jeho vlastní řeč.  

 

Za císaře Domitiana herci slavili a udrţovali svátek Quinquatria. Řemeslníci museli zkoušet 

svou zručnost, básníci a veršotepci své básně přednášet, řečníci a vypravěči svými slovy 

krášlit, šermíři pokračovat prudkými výpady, akrobati a kouzelníci své kejkle veřejně tropit a 

ukazovat, a kaţdý se se svým uměním znovu nejvýše a nejlépe velebit a pyšnit.  

Matthaus Radeus. 

 

 

X/7 

O lišce a havranovi 

Havran dostal kus sýra, 

Se kterým seděl na stromě. 

Liška chválí havrana dlouho, 

Kvůli jeho peří a krásnému zpěvu. 

Chvála se havranovi velmi líbila, 

Otevře hubu a nechá vypadnout sýr, který 

Liška hned polapí a havranovi se vysměje. 

Proto kdyţ tě někdo příliš chválí, 

tak tu chválu vystav zkoušce. 

Zda je také liščím ţertem, 

nebo jestli vychází z čistého srdce. 

Pokrytec zradí svého přítele tam, 

Kde očekává zisk. 

 

 

XI/1 

Labuť začala před svým koncem 

zpívat píseň, která zněla umělecky. 

Čáp se jí ptal, proč tak mile zpívá, 

kdyţ má nyní zemřít. 

Labuť řekla: „Příčinu ti hned ukáţu.“ 

Zpívám vesele, protoţe smrt 

ukončí všechno mé trápení a ţal.  

Smrtelná hodinka je líbeznější 

neţ jakékoliv štěstí na světě. 

Blaze je tomu, kdo křesťansky umírá se ctí  

a přichází z nouze k Pánu Bohu. 

 



Ctihodný Boţí muţ Béda ve své smrtelné hořkosti zcela radostně a líbezně zpíval. Tomu se 

velmi divili a tázali se ho, proč zpívá tak radostně. Na to blaţený muţ Boţí odvětil: Proč bych 

neměl radostně zpívat, kdyţ vidím a poznávám, ţe zármutek mého smrtelného ţivota uplynul 

a nesmrtelnost se sem blíţí a ţe svou časnou smrtí všechnu svou nouzi a ţal ukončím a vejdu 

do věčné radosti a blaţenosti. Gulielmus Malbelburiensis. 

 

 

XI/2 

O ptáku fénixovi 

Pták fénix, je to pravda 

ţije tři sta čtyřicet let. 

V zemi arabské se zdrţuje, 

ať se komu líbí nebo ne. 

Pohleď na podobu, 

jak zručně vytvořil krásně umělecké hnízdo. 

Pak se nechá spálit v hnízdě, 

z jehoţ popela se zrodí 

jiný fénix krásně zdobený. 

Tedy také člověk se má stát novým, 

očištěn hříchu skrze Krista Pána. 

Kdyţ Ti pominou síly mládí, obnov je dobrými činy. 

 

Pták fénix si přinesl dřevo, které slunce horkem zapálilo, pomalu si pak sedá a shoří, potom 

ale z popela nový fénix povstane. Také náš pán a vykupitel Jeţíš Kristus totéţ zvolil, dřevo 

kříţe je na něm samém a shořel v ohni ţhnoucí lásky a zemřel. Potom ale třetího dne opět 

nově, nesmrtelně a bolestně z mrtvých vstane. Svatí otcové. 

 

 

XI/3 

O opici a kočce 

Ţena pekla v popelu kaštany  

které opici chutnaly. 

Přemýšlela, co učinit v této věci  

aby dostala kaštany z ohně. 

Vzala si mladou kočku  

a sáhla její packou do popela  

Křičela aţ skákala 

protoţe jí ţár pálil tlapu. 

Tak posílá mnohý silák  

slabocha předem do nebezpečí.  

Mnohý musí být trestán, aby mohl být jiný spokojený. 

 

Něco takového se přihodilo v Egyptě v době krále Rhampsinita, který byl silným mocným a 

bohatým a ukrýval velké statky a peníze ve své klenotnici. Kdyţ vešla ve známost zpráva o 

tomto pokladu, nevěděl, jakým způsobem a cestou by si mohl z pokladu něco přivlastnit. 

Z toho důvodu jeho tovaryš pouţil kovářské kleště. Kdyţ strčil ruku do pokladnice, zle se 

spálil. Byl chycen za ruku do ţelezných pout a řetězů. Kdyţ však ţalostně křičel, dal se 

tovaryš na útěk, a nechal svého společníka na holičkách. Hérodotos. 

 

 



XI/4 

O leopardovi a zajíci. 

Leopard viděl zajíce 

za plotem na louce. 

Zajíc zpozoroval, ţe by ho chtěl lapit, 

a brzy také seţrat. 

Posmíval se leopardovi, 

a ten byl velmi mrzutý. 

Praví: zajíci, to se ti nepodaří, 

jak ty umíš běhat, tak já umím skákat. 

Brzy na to ho dostihl, 

a také v krátku seţral. 

Nedůvěřuj příliš tomu, 

kdo ti od přírody není nakloněn. 

Dej si na nepřítele dobrý pozor, jeho lstivost a rychlost měj na paměti. 

 

Kdyţ král Concolitanus vpadl do země Římanů, po velkých ztrátách, které jim způsobil, se 

stáhl zpět. Pak ho pronásledoval čerstvou nohou znamenitý římský rytíř Aemilius. Kdyţ 

spatřil Concolitana, klidně posečkal a opovrhoval jím: Kdyţ jako zajíc za plotem, tedy byl on 

za jeho válečníky a jako zajíc na svoje nohy, tedy spolehl se on na svoje ruce a sílu. Ale dříve 

neţ pomyslí, bude srdnatým rytířem, Aemiliem chycen a se svými lidmi zardoušen. Marcus 

Walterus 

 

 

XI/5 

Papoušek se chválí, 

ţe umí hbitě napodobit kaţdou řeč. 

Kočkodan se naproti tomu chlubí, ţe umí udělat všechno mistrovsky. 

Jednou viděla v lázni sedět mnoho muţů, 

potit se v koupacích pláštích. 

Protoţe se chtěla vykoupat, 

oblékla si koupací plášť jako muţi 

Svým chováním se dostala do vězení. 

Čemuţ se pták srdečně smál a pravil, 

nemáš se vychloubat, tvá záleţitost bude posouzena. 

Nezkoušej takové umění  

které ti přináší škody a zmar. 

 

To se rýmuje v bajce Thaleta Milétského. Ten se mohl pyšnit svým uměním mnoha jazyků, 

kterými se naučil dobře mluvit. Jeho přítel byl znamenitý v hospodaření jako Thales 

v jazycích. Zanedlouho přišel jeho přítel k velkému hladu a nouzi, byl v nebezpečí ţivota. 

Thales ale svou zručností a jazyky netrpěl ţádným nedostatkem. Měl jídlo a pití. Z toho 

důvodu se směje a mluví ke svému příteli: Neměli bychom se tolik chválit a namáhavě 

hospodařit. 

 

 

XI/6 

O dubu a jilmu 

Jilm dával dubu 

často tuto radu. 



Ţe by nechal čistě vykácet všechny stromy, 

které kolem něho stojí. 

Dub říká: Koho bych našel, 

aby mě ochránil před větrem? 

Proto se s takovou radou zase pakuj, 

nebo tě sám nechám pokácet. 

Velký pán se má radovat, 

kdyţ se jeho lidem dobře daří. 

Neboť oni jsou jeho pravicí 

a chrání jej v jeho zemi. 

Kde bereme na zřetel uţitečnost chudáků, 

tam země brzy zbohatne. 

 

Takovou radu dal Sosistratus Syrakusanům. Pak, kdyţ Sosistratus viděl, ţe přátelé 

Agathoclisovi ve městě a kolem města Syrakusy, s velkým uţitkem a ochranou město dále 

spravují a vládnou: Radil Syrakusám, aby toto panství a také přátele Agathoclisovy zatratily, 

radil, aby město s takovou pomocí snáze nepřítelem bylo obsazeno a zničeno. Polianus. 

 

 

XI/7 

O lišce a čápovi 

Liška pozvala čápa na kašičku 

Hned mu přípraví talíř 

Čáp to nemůţe sníst 

Odešel hladový a tehdy přemýšlel 

Jak to lišce oplatí. 

Také ji k sobě přátelsky pozve na dobrou kašičku 

Kterou dá do vysoké a úzké sklenice, 

Z níţ liška také málo jedla 

Pravé poučení vychází ze čtveráctví 

Po všechny časy jeden šibal druhého potkává 

Ten, kdo se nechce zalíbit lacino 

Ten oplácí stejné stejným 

 

Podobně jako čáp lišku, tak také císař Iustinianus Secundus odplácel se svým nepřátelům. 

Leontitus mu nejen odebral říši, ale také mu nechal useknout nos. Iustinianus získal říši zpět a 

pak se vyřádil na Leontionovi a jeho lidech, jejichţ velký počet zajmul. Neboť často smrkal a 

sahal si na svůj nos, tak nechal lidem Leontia nejen useknout jejich nosy, ale také jejich 

hlavy. Fulgosus  


