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Pełna prze zdrowie
Prze zdrowie gospodarz pĳe,

Wstawa , gościu! A prze czy e?
Alkohol, Obycza e,
Gospodarz

Prze królewskie. Powstawa my
I także ą wypĳa my!

Prze królowe . — Wstać się goǳi
I wypić; ta za tą choǳi.

Prze królewny. — Już a sto ę!
A poda co rychle mo e!

Prze biskupie. — Powstawa my
Albo racze nie siada my!

Ta prze zdrowie marszałkowe. —
Owa, gościu, wstań na nowe!

Ta prze hrabie. — Wstańmy tedy!
Odpoczniemże nogom kiedy?

Gospodarz ma w ręku czaszę,
My wieǳmy powinność nasze!

Chłopię, wymkni ławkę mo e,
Już a tak obiad przesto ę.
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