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II (W pole, w pole, po padole…)
W pole, w pole, po padole,

Bu a sokół siwy.
Kiedyż tobie wze ǳie zorza,

Kra u nieszczęśliwy!

Zapłonęła, zagorzała,
Jutrzenka na niebie,

Wschoǳi, wschoǳi złote słonko,
Ale nie dla ciebie.

Wschoǳi słonko, wschoǳi złote,
Kalinowa zorza,

A nad tobą nocka ciemna,
Od morza do morza.
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