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Kujawiak
Kowale, kowale,
Oku cie nam koła.
Jeǳie tuta od Ku awów
Kompaǌa wesoła!

Ku awy, Ku awy,
Ty stara ziemico!
Obsiał ciebie sam Pan Jezus
Żytem i pszenicą.

Nie obroǳisz ednem,
To obroǳisz drugiem,
Nie bęǳie ci ten Ku awiak
Darmo choǳił z pługiem!

Nie obroǳi żyto,
To obroǳi proso.
Nie bęǳie ci ten Ku awiak
Zimą choǳił boso.

Nie obroǳi proso,
To obroǳi hreczka.
Nakupi se w kramie wstęgów
Ku awska ǳieweczka.

Ku awiak, Ku awak!
Śliczna Ku awianka!
Bęǳiewa se tańcowali
Do białego ranka!

Stanęło słoneczko,
Z nieba się ǳiwu e,
Kiedy ci ten Ku awiaczek
Oberka tańcu e.
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