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KOMAR I MUCHA

Mamy latać, latajmyż nie górnie, nie nisko!
Komar, muchy tonącej mając widowisko,
Że nie wyżej leciała, nad nią się użalił.
Gdy to mówił, wpadł w świecę i w ogniu się spalił.

MYSZ I KOT

Mysz, dlatego że niegdyś całą książkę zjadła,
Rozumiała, iż wszystkie rozumy posiadła.
Rzekła więc towarzyszkom: „Nędzę waszą skrócę:
Spuśćcie się tylko na mnie, ja kota nawrócę!”.
Posłano więc po kota; kot zawżdy gotowy,
Nie uchybił minuty, stanął do rozmowy.
Zaczęła mysz egzortę; kot jej pilnie słuchał,
Wzdychał, płakał… Ta widząc, iż się udobruchał,
Jeszcze bardziej wpadła w kaznodziejski zapał,
Wysunęła się z dziury – a wtem ją kot złapał.



RYBKA MAŁA I SZCZUPAK

Widząc w wodzie robaka rybka jedna mała,
Że go połknąć nie mogła, wielce żałowała.
Nadszedł szczupak, robak się przed nim nie osiedział,
Połknął go, a z nim haczyk, o którym nie wiedział.
Gdy rybak na brzeg ciągnął korzyść okazałą,
Rzekła rybka: „Dobrze to czasem być małą”.
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OBCHODŹ SIĘ ŁAGODNIE  
ZE ZWIERZĘTAMI

Zwierzątkom dokuczać to bardzo zła wada.
I piesek ma czucie, choć o tym nie gada.
Kto z pieskiem się drażni, ciągnie go za uszko,
To bardzo niedobre musi mieć serduszko.
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TADEUSZEK

Raz swawolny Tadeuszek
Nawsadzał w flaszeczkę muszek;
A nie chcąc ich morzyć głodem,
Ponarzucał chleba z miodem.

Widząc to, ojciec przyniósł mu piernika
I nic nie mówiąc, drzwi na klucz zamyka.
Zaczął się prosić, płakał Tadeuszek,
A ojciec na to: „Nie więź biednych muszek”.
Siedział dzień cały. To go nauczyło:
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło.
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pulpetach jadł surową rzepę, a po jarząbkach schab wieprzowy i karto-
fle, a i to się przejadło, bo głodu nigdy nie znał.

Najgorzej z tym było, że nie miał co robić, bo mu nie wypadało ani 
siekiery wziąć, ani grabi i rydla. Nudzić się zaczynał wściekle, a na to 
innej rady nie znał, tylko ludzi męczyć, to mu robiło jaką taką rozryw-
kę, a i ta w końcu się uprzykrzyła…

Upłynął tak rok i drugi – wszystko miał, czego dusza zapragnęła, 
a szczęście to mu się wydawało czasem tak głupie, że mu życie brzydło.

Najwięcej go teraz gnębiła tęsknica do wioski swojej, do chaty i rodzi-
ców, żeby ich choć zobaczyć, choć dowiedzieć się, co się tam z nimi dzie-
je… Matkę kochał bardzo, a jak ją wspomniał, serce mu się ściskało.

Jednego dnia zebrało mu się na odwagę wielką – i siadłszy do powo-
zu, pomyślał, aby się znalazł we wsi przed chatą rodziców. Natychmiast 
konie ruszyły, leciały jak wiatr i nie opatrzył się, gdy zatrzymały się przed 
znanym mu dobrze podwórkiem. Jacusiowi łzy się z oczu puściły.

Wszystko to było takie, jak porzucił przed kilku latami, ale postarza-
łe, a po tych wspaniałościach, do których nawykł, jeszcze mu się nędz-
niejszym wydawało.

Żłób stary przy studni, pieniek, na którym drewka rąbał, wrotka od 
dziedzińca, dach porosły mchami, drabina przy nim – stały jak wczo-
raj. A ludzie?

Z chaty wychyliła się stara przygarbiona niewiasta, w zasmolonej ko-
szuli, z obawą spoglądając na powóz, który się przed chatą zatrzymał.

Jacuś wysiadł; pierwszy spotykający go w podwórku był stary Burek, 
jeszcze chudszy niż był niegdyś, z sierścią najeżoną. Szczekał na niego 
zajadle, przysiadając na tyle i ani myślał poznać.

Jacuś postąpił ku chacie, w progu jej, wsparta o uszak* drzwi, stała 
matka, wlepiając w niego oczy, ale i ta nie zdawała się w nim swojego 
rodzonego domyślać.

* Uszak – rama drzwi lub okna umocowana w ścianie. 
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