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Do fraszek
Fraszki, za wszeteczne was luǳie poczyta ą
I dlatego was pewnie uwałaszyć ma ą.
A tak a upominam: Nie mówcie plugawie,
Byście potym nie były z wałachy na trawie;
Ale mówcie przykładem mego Mikoła ca:
„Co to niesiesz?” — „Gospoǳe, z odpuszczeniem: a ca¹.”

¹Gospoǳe — pani (wołacz); z odpuszczeniem — za przeproszeniem. [przypis redakcy ny]
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