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Piosenki majowe
Przyszła do nas wiosna,
Przyszła do nas hoża,
Nasiała nam kwiecia
Mięǳy trawy, zboża.

Nasiała nam kwiecia —
Jaskrów i stokroci,
Aż się łączka bieli,
Aż się pole złoci.

Narwę a kwiateczków,
Pod krzyżyk e złożę,
Szepnę zcicha: — Za tę wiosnę
ǲięki Tobie, Boże!

A gǳie zimno, ciemno,
Gǳie kwiatki nie rosną,
Da -że, Boże, złote słonko,
Niech świat kwitnie wiosną!

Świeć-że nam, słoneczko,
Promieńmi złotemi,
Dobądź-że nam kwiatki
Z nasze miłe ziemi.

Deszczyku, deszczyku,
Sławny ogrodniku,
Rozwiń-że nam w sadach
Kwiateczków bez liku.

Roś-że, bu na roso,
Co wieczór, co ranek,
Żeby nasz ogródek
Wyglądał ak wianek.

I ty, ziemio droga,
I ty, ziemio czarna,
Wychowa szczęśliwie
Kwiatków naszych ziarna.
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