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Przyjaciele
Za ączek eden młody
Korzysta ąc z swobody

Przy aźń, Grzeczność,
Niebezpieczeństwo, Wróg

Pasł się trawką, ziółkami w polu i ogroǳie,
Z każdym w zgoǳie.

A że był barǳo grzeczny, rozkoszny i miły,
Barǳo go inne zwierzęta lubiły.

I on też, używa ąc wszystkiego z weselem,
Wszystkich był przy acielem. Polowanie

Raz, gdy wyszedł w świtanie i bu ał po łące,
Słyszy przeraża ące

Głosy trąb, psów szczekania, trzask wielki po lesie.
Stanął… Słucha… ǲiwu e się…

A gdy się coraz zbliżał ów hałas, wrzask srogi,
Za ąc w nogi.

Wspo źrzy się poza siebie: aż tuż psy i strzelce!
Strwożon¹ wielce,

Przecież wypadł na drogę, od psów się oddalił.
Spotkał konia, prosi go, iżby się użalił:
«Weź mnie na grzbiet i unieś!» Koń na to: «Nie mogę,
Ale od innych bęǳiesz miał pewną załogę²».
Jakoż wół się nadarzył. «Ratu , przy acielu!»
Wół na to: «Takich ak a zapewne niewielu
Zna ǳiesz, ale poczeka i ukry się w trawie,
Jałowica mnie czeka, niedługo zabawię.
A tymczasem masz kozła, co ci dopomoże».

Kozieł: «Żal mi cię, niebożę!
Ale ci grzbietu nie dam, twardy, nie dogoǳi:
Oto wełniasta owca niedaleko choǳi,

Bęǳie ci miętko³ sieǳieć». Owca rzecze:
«Ja nie przeczę,

Ale choć cię uniosę pomięǳy manowce,
Psy dogonią i z eǳą za ąca i owcę:
Uda się do cielęcia, które się tu pasie».

«Jak a ciebie mam wziąć na się,
Kiedy starsi nie wzięli?» — cielę na to rzekło

I uciekło.
Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły,
Wśród serdecznych przy aciół psy za ąca z adły⁴.

¹strwożon — strożony, przestraszony. [przypis edytorski]
²załoga — tu: pomoc. [przypis redakcy ny]
³miętko — ǳiś popr. miękko. [przypis edytorski]
⁴Wśród serdecznych przyjaciół… — zdanie to weszło do repertuaru przysłów. [przypis redakcy ny]
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