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Koniec
A eszcze edną! Albo to przychoǳą
Ba ki na rozkaz? Gdy zechcą, się roǳą,
A kiedy nie chcą, — woła , wrzeszcz ak cza ka,
Nie przy ǳie ba ka.
Tak ak nasz Józio, co go pieści matka,
Postrzegł opłatka¹
Postrzec, naprzeć się — to u niego edno.
Więc matkę biedną
Nuż męczyć: «Da go!» A opłatek z adła.
«Dam — rzekła — ale, Józiu, ucz się abecadła».
Porozumiał² to Józio, za co go tak łechce,
Więc rzekł: «Schowa opłatek; kiedy każesz, nie chcę!»

¹opłatek — gatunek ciasta pszennego cienko wylewanego na formy. [przypis redakcy ny]
²porozumieć — zrozumieć, domyślić się. [przypis redakcy ny]
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