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IGNACY KRASICKI
 

Lwica i maciora
Źle to, gdy się podli szczycą.
Zeszła się raz świnia z lwicą,
Więc w dyskursa¹. W tych przewlekła,
Z żalem świnia lwicy rzekła:
«Żal mi ciebie, luboś² godna,
Luboś zacna, żeś mnie płodna.
Patrz na mo ą zgra ę świnków:
Co tu córek, co tu synków!
A wszystkie ednym pomiotem».
Rzekła lwica: «Wiem a o tem.

Ródź ty ǳiesięć, cztery, dwa,
Ja ednego, ale lwa».

ǲiecko, Matka

¹dyskursa (przestarz. forma M. lm) — ǳiś popr.: dyskursy; dyskurs: dyskus a, spór. [przypis edytorski]
²luboś (starop.) — choć esteś. [przypis edytorski]
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