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Karnawał
Tu kapela gra hucznie, wesoło,
Tu się arzą świéc asnych tysiące,
Tu młódź raźno okręca się w koło,
Śpiewa, tańczy i hula wesoło;
Grono ǳiewic miłe, czaru ące,
W kwietne wieńce ustra a swe czoło;
Tu kapela gra hucznie, wesoło,
Tu się arzą świéc asnych tysiące.

Grzmi kapela ak trąbka bo owa,
Świéce błyszczą ak zorza wolności;
Jednak w sali miłosne brzmią słowa,
ǲiś niewczesna est piosnka bo owa
Wszak nam błogo na łonie miłości.
W sali radość szalona, godowa,
Grzmi kapela ak trąbka bo owa,
Świéce błyszczą ak zorza wolności.

Chociaż bracia ǳiś może łzy le ą,
Jak nie mamy wesoło się bawić,
Gdy ǳiewice tak mile się śmie ą,
Gdy ǳiewice tak słodko nam pie ą?
Za cóż serce wspomnieniami krwawić?
Ży my tańcem, miłością, naǳie ą!
Chociaż bracia ǳiś może łzy le ą,
Jak nie mamy wesoło się bawić!

Kiedy usta cału em różowe,
Brat nie eden cału e głaz zimny;
Kiedy u nas brzmią piosnki godowe,
Wypieszczone, miłosne, miodowe,
Naród śpiewa krwawé zemsty hymny,
I miecz ostrzy na tyranów głowę.
Kiedy usta cału em różowe,
Brat nie eden cału e głaz zimny!

Tańce, śpiewy, niecha brzmią po sali,
Macie serca, my mamy sztylety!
Zapomnĳcie, żeście kra kochali,
Cóż po kra u, gdy taniec wre w sali?
Nasze czułe, powabne, kobiéty,
Niecha toną w ob ęciach Moskali;
Tańce, śpiewy, niecha brzmią po sali,
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Macie serca, my mamy sztylety!
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