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Papuga i wiewiórka
Młoda edna papuga, piękna, okazała,
Lepie eszcze od pani swo e szczebiotała.
Stąd plotki: bo co tylko zdrożnego¹ postrzegła,
Zaraz z nową powieścią² do e mości³ biegła.
Była tam i wiewiórka wychowana z ptaszki⁴,
Ta tylko pilnowała skoków i igraszki.
Żyły w zgoǳie, co rzadka⁵, zwłaszcza przez czas długi,
Pani ptaka kochała, a wiewiórkę sługi.
Wiǳąc, że e nie lubią, raz papuga rzekła:
«Rada bym te niechęci przyczyny dociekła».
Rzecze na to wiewiórka: «Przyczyny nie bada ,
Tak rób ak a: baw panią, a niewiele gada ».
¹zdrożny — nieprawidłowy, niemoralny. [przypis edytorski]
²powieść — tu: opowieść, informac a. [przypis redakcy ny]
³jejmość (przestarz.) — pani. [przypis edytorski]
⁴z ptaszki (daw. forma N. lm) — z ptaszkami. [przypis redakcy ny]
⁵co rzadka (daw.) — co rzadkie, co się rzadko zdarza. [przypis edytorski]
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