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Szôłôbùłka Léóna Heyczi w trzech aktach.
Przërëchtowónô na spòdlim pòwiôstczi Alojzégò Bùdzësza pòd titlã
„Żelezôk przed sądã”. Wëjimk z drëdżégò aktu.
Przësãżny: Pón sãdza sã pitô ò twòje miono.
Agùst: Mieniô jô ni móm, prosãt le czwioro.
A jakùżże mëmka do cebie gôdô?
Czej òna rozżartô, sekretnie rëczi: a lelek, a lola, a leżôk, a czapa;
a czej jô do lasu móm jic za mechã: Gùsteczkù, mùleczkù, òtroczkù, synkù.
A jak sã szôłtës do ce òdzéwô?
A lëwer, a lorbas, a lópa, a lëbas.
A czej të pòdatczi mù môsz zapłacëc?
Tej òn wëczëtô: pón Agùst Szlôga.
A jaką të môsz tej henteringã?
Jô chòdzã do lasu i klaftë robiã.
Të pleszczesz a gniecesz, a rozëmno gadôj!
Głupëch nie seją, sami sã rodzą.
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Strasznô bùrza
Pùckò Góra zadrëżała , chmùrné niebò zagrzëmiało.
Zemia jãkła...
Wicher zriwô sã przez chróstë i grzëmòt pò lese drgô.
Całi bór je pòpłoszony, ptôszi pisk i wilków skòmlët
I przeróżné zwierza głosë schòdzą sã i przeplôtają.
Dzëwi wiater wpôdł do lasa, całi bór sã gnie i szëmi,
piôsk sã kùrzi i ùnôszô, ptôch pòdlôtô i sã krëje.
Ùstôł wiéw i cëszô nasta, pùcczi las zdzëwiony słëchô –
Całô roda wërzaszonô jakbë w piersë dech zapiérô.
Wtim ògnisti pôlc na niebie cos tajemnégò wëpisze.
Wicher zarżôł i sã szarpie. Dobrogòst do niegò skòczi,
Dosôdł gò i dali w drogã do Cérznicczi Karczmë gnô.
Bùrza mù naprocëm cygnie a òn prosto pòd niã wjéżdżô,
Kłãbné chmùrë cemnogrozné prawie mù nad głową wiszą,
Piãtrzą sã i przewrôcają i sã dzywnie wkòło krącą.
Jakbë w kłąbk sã zawijałë i sã znowa rozplątają.
Òstrzi jegò kóń wëriwô, mroczno je i chłodny wiater
to ùstôjô, to sã zriwô i mù włosë rozgarinô.
Z daleka sã Zôwiat swiécy, môrszczi sã i wałë rzucô,
A òstatny parmiéń słuńca przëzdrzôł sã i w chmùrë schôwôł.

