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W ślepą babkę
 
A gońże nas, babko, a gońże nas wkoło,
He , kotki, po pracy bawmy się wesoło!


Powieǳ-że nam, babko,
Z akiego ty kra u,
Czy od Wisły modre ,
Czyli od Duna u?

 
A ta ślepa babka, stara uż nieboże,
Ani edne myszki ułowić nie może.


Powieǳ-że nam, babko,
Z akie ty granicy,
Czyli od Krakowa,
Czy też od Kruszwicy?

 
A gońże nas, babko, a gońże nas wkoło,
He , kotki, po pracy bawmy się wesoło!


Powieǳ-że nam, babko,
Gǳieś ty wędrowała,
Czy nie od Karpatów,
Gǳie Wisełka biała?

 
A gońże nas raźno! a gońże nas wkoło!
He , kotki, po pracy bawmy się wesoło!


Czyś ty od Karpatów,
Czyli od Duna u,
Wita że nam, babko,
W tym o czystym kra u!

 
A ta ślepa babka stara uż nieboże,
Ani edne myszki ułowić nie może.
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