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Dwie mrówki
Mrówki dobre gospodynie,
Każda z nich rządnością słynie,
Przezorności przykład da e;
Lecz i te cnoty różne są roǳa e.
Odmiennemi siostrzyczki dwie poszły drogami;
Która lepszą wybrała, osąǳicie sami.
Jedna, łakoma przy swe przezorności,
Wsunęła się do domu pana bliskie włości,

Co znalazła, to chwytała:
Odrobinka cukru mała,
Galaretka, konfiturki,
Cytrynowe trochę skórki,

Kawałeczki migdałów, ak od szpilek główki,
Wszystko się zdało dla mrówki,
Wszystko wlokła do kry ówki.

A wesoła i szczęśliwa,
Ze zapasów e przybywa,
Często sobie powtarzała:
Któraż mrówka tyle miała!

Dnia pogodnego, w poranne goǳiny,
Iǳie do siostry swo e w odwieǳiny,
I zasta e ą w komorze.
Ta przesypu e uzbierane zboże:

Tu pszenicy zdrowe ziarnka,
Owǳie proso, tam tatarka.


Śliczne wiǳę masz zapasy,
Na zimowe ciężkie czasy?


Mam, Bogu ǳięki, zapasik niemały


Zboże! to mi spec ały:
Luba siostro! przyzna przecie,
Są lepsze rzeczy na świecie.
U mnie całe z cukru ściany,
Konfitury, marcepany,
Różne przyprawki
Do każde potrawki.
Na to e siostra odpowie:
Niecha ci bęǳie na zdrowie,
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Każdy się stara ak może.
Mie ty sobie łakocie, dla mnie dobre zboże.

Nadszedł wrzesień,
Wilgotna była esień,
Częste deszcze padały,
Cukry mrówce stopniały,
Zresztą wszystko pogniło,
Nic na zimę nie było.

Znowu mrówka do siostry. A siostra w komorze.
Jakżeś szczęśliwa, rzecze, żeś zbierała zboże!

Znikły uż mo e zapasy,
A na cięższe idą czasy.
I łzami się zalała.

Nie turbu się, odpowie siostrunia wspaniała,
Bęǳie tu i dla ciebie; ale od te chwili
Rozważ i pozna , że ci nie błąǳili,
Co przesta ąc na prostych tylko darach nieba,
Zbierali, co dla życia koniecznie potrzeba.
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