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Świerszczyk
Wicher wie e, deszcz zacina,
Jesień, esień uż.
Świerka świerszczyk z za komina,
Nasze chatki stróż.

Świerka świerszczyk co wieczora
I nagania nas:
— Spać uż, ǳieci, spać uż pora,
Wielki na was czas!
— Mó świerszczyku, bądź-że cicho,
Nie dokucza nam.
To uparte akieś licho,
Śpĳże sobie sam!

A my komin obsiąǳiemy
Dokolutka wnet,
Słuchać bęǳiem tego ǳiadka,
Co był w świecie — het!

Siwy ǳiadek wiąże sieci,
Prawi nam aż strach!
A tu wicher wskroś zamieci
Bĳe o nasz dach!

ǲiadek ǳiwy przypomina,
Prędko płynie czas;
Próżno świerszczyk z za komina
Do snu woła nas!
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