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Dożynki
Mamuniu! Tatuniu!
Otwiera cie wrota,
Niosą nam tu wieniec
Ze szczerego złota!

Gra że, gra ku, a wesoło,
Bo ǳiś wszyscy staniem wkoło.

Plon przynieśli, plon!

Przynieśli nam wieniec
Z kłosów nasze ziemi,
Ślicznie przewĳany
Wstęgami krasnemi!

Gra że, gra ku, a wesoło,
Bo ǳiś wszyscy staniem wkoło.

Plon przynieśli, plon!

Boda się te ręce
Z naszemi złączyły,
Co ten śliczny wieniec
Z złotych zbóż uwiły.

Gra że, gra ku, a wesoło,
Bo ǳiś wszyscy staniem wkoło.

Plon przynieśli, plon!
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