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ǲiadek (Oj ten mały Żuczek…)
O ten mały Żuczek
Wielkie nic dobrego,
Warczy, naszczeku e
Na ǳiadka siwego.

Warczy, naszczeku e,
U ada od proga,
Kiedy siwy ǳiadek
Prosi w imię Boga.

Siwy ǳiadek stary,
Ma lat ze sto może;
Tem się tylko żywi,
Czem go kto wspomoże.

Nie ma on zagrody,
Ani własne chaty;
Wszystko stracił w ogniu
Przed dawnemi laty.

Tylko ma sukmanę
Na grzbiecie łataną,
I ten kĳ sękaty,
I torbę parcianą.

Na zmęczonych nogach
Ma trepki lipowe,
I czapkę z barankiem
Na swą siwą głowę.

A w te siwe głowie
Piosenek bez miary!
— Pó dź-że nam zaśpiewa ,
Mó ǳiaduniu stary.

My sobie posieǳim
Jak wróbli gromadka,
A ty, Żuczku, wara!
Od siwego ǳiadka.
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