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Kurpik
W Myszynieckie puszczy,
Tam Kurpiki sieǳą,
Co się ǳie e w świecie całym
Tego nic nie wieǳą.

W Myszynieckie puszczy
Stoi dąb wyniosły,
Z o ca, ǳiada i praǳiada
Kurpie tuta wrosły.

W Myszynieckie puszczy
Słychać brzęk daleki,
Złotym miodem sławne płyną
Kurpiowskie pasieki.

W Myszynieckie puszczy,
ǲięcioł tam kołata…
Jak z te puszczy wy dą Kurpie,
Bęǳie koniec świata.

W Myszynieckie puszczy
Wicher sosny młóci…
Nie bó ta się, moi luǳie,
Gniazda Kurp nie rzuci!
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