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Czytanie
No, uż na ǳiś dość biegania!
Niech tu nisko siąǳie Hania,
Julcia z lalką wyże trochę,
Na kolana wezmę Zochę,
Bo Zosieńka eszcze mała…
No, i będę wam czytała.
O czem chcecie? — Ja chcę ba kę
Jak to kotek palił fa kę!
— A a chcę o szklane górze,
Gǳie to rosną złote róże!
— A a chcę o ęǳy babie,
Co ma malowane grabie!
— A to a chcę o tym smoku,
Co to pękł z ednego boku! —
— E że! Co wam przy ǳie z ba ki?
Czy to koty palą fa ki?
Na cóżby się zdały babie
Jakieś malowane grabie?
Czy kto wiǳiał złote róże?
Czy kto był na szklane górze?
Wszak wam wieǳieć bęǳie miło,
Co się u nas wydarzyło.
Posłucha cie…

W bok Kruszwicy
Żył Piast w cudne okolicy…
Miał synaczka…

— Wiemy! Wiemy!
— No i chcecie?

— Chcemy! chcemy!
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