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Na polu
Na tem naszem polu
Jest wszelakie zboże,
Bęǳie dosyć chleba,
Jeśli Bóg pomoże.

Z te złote pszeniczki
Bęǳie mączka biała,
Lubi z nie kluseczki
Nasza Julcia mała.

A z tego ęczmienia
To znów bęǳie kasza;
O lubi ą, lubi
Ta Zosieńka nasza!

Kasza bęǳie z gryki,
Kasza bęǳie z prosa,
Co się na niem z rana
Błyszczy asna rosa.

A z tego owieska
Obrok dla konika,
Jak go sobie pod e,
To dopiero bryka!

A z tego to żyta
Bęǳie chleb powszedni,
Dostaną go ǳieci,
Dostaną i biedni.

Kto ma swo e pole,
A na polu zboże,
Ten i sieroteńki
Ubogie wspomoże.

Stoi Janek w progu,
Sierotkę zaprasza:
— «Jeǳ-że, sieroteńko,
Co da ziemia nasza!»
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