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Mały trębacz
Mo a trąbka ślicznie gra:

Ratata! Ratata!
ǲiwu e się owca siwa,
Kto tak wǳięcznie e przygrywa,
ǲiwu ą się żółte bąki,
Kto tak cudnie gra wśród łąki.
Chwie e wietrzyk bu ną trawą,
Niesie piosnkę w lewo, w prawo,
Aż gǳieś w dali echo gra:

— Ratata! Ratata!…

Mo a trąbka głośno brzmi:
Rititi! Rititi!…

Wiewióreczka patrzy z drzewa,
Czy to ga tak wǳięcznie śpiewa?
Nastawiła uszka oba,
Tak e granie się podoba.
I za ączek, skryty w trawie,
Słucha, patrzy się ciekawie.
Głos w oddali echem brzmi:

— Rititi! Rititi!…
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