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Wesele w maju
Jestem panna młoda,

Śliczna ma uroda,
Ubiera ą mnie drużeczki,

Każda kwiatków doda.

Te edne we włosy,
Pełne bu ne rosy,

Uplata ą mi w wianeczek,
Modry, ak niebiosy.

Te drugie do rączki,
Same świeże pączki,

Same bratki i stokrocie
Z te kwieciste łączki.

Te trzecie się w wieńce
Wĳą po sukience,

Same śliczne róże polne,
Jak mo e rumieńce!

Wiosno nasza, wiosno,
Jakżeś est radosną!

Jakie cudne pola nasze,
Gdy kwiatki wyrosną.

Nasza ziemia cała
Kwiatem się oǳiała,

I w ma owych wieńcach stoi,
Jak ta Julcia mała.
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