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Muchy samochwały
U chomika w gospoǳie
Sieǳą muchy przy mioǳie.
Sieǳą, pĳą kole ą,
I z pa ąków się śmie ą.

Podparły się łapkami
Nad pełnemi kuflami.
Zagiął chomik żupana,
Miód dolewa do ǳbana.

— Żebyś, kumo, wieǳiała,
Com uż sieci narwała,
Com z pa ąków nadrwiła,
Tobyś ledwo wierzyła!

— Mo a kumo edyna!
Czy mi pa ąk nowina?
Śmiech doprawdy mnie bierze…
Pa ąk!… Także mi zwierzę!

— Żebyś, kumo, wieǳiała,
Trzem pa ąkom bez mała,
Jak się dobrze zasaǳę,
Trzem pa ąkom poraǳę!…

— Mo a kumo kochana!
(Chomik! dole do ǳbana!)
Mo a kumo edyna,
Czy mi pa ąk nowina?

Prawi edna, to druga,
A tu z kąta coś mruga…
Prawi czwarta i piąta,
A coś czai się z kąta.

Pa ąk ci to, niecnota,
Nić — tak długą — namota!
Zdusił muchy przy mioǳie,
W chomikowe gospoǳie.
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