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Noga i but
Wiedli wo nę i srogą

But z nogą.
Cierpienie, Pozyc a
społeczna

Ten ą winował¹,
Że się na nie psował²;

Tamta, iż ą uciskał.
Wdał się w to szewc, co zyskał;
A w pokorze i trwoǳe
Kłania ący się noǳe.

Gromiąc buta rzekł, groźno wstrząsa ąc narzęǳie:
«Szanu nogę, choć cię drze — but bez nie nie bęǳie».

¹winować kogo (starop.) — winić kogo, obarczać kogo winą. [przypis edytorski]
²psować (starop.) — psuć, niszczyć. [przypis edytorski]
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