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Niezabudka
Mam a ogródeczek

Śliczny, choć malutki,
W moim ogródeczku

Rosną niezabudki.

Niezabudki rosną,
Co e mama siała,

Żebym na e słowa
Zawsze pamiętała.

Kiedy rankiem wy dę
Do mego ogródka,

— ǲień dobry, Zosieńko,
Mówi niezabudka.

— ǲień dobry, Zosieńko,
ǲień dobry, ǳiecino!

Niech ci wszystkie chwile
Pożytecznie płyną.

Gdy wezmę książeczkę,
Albo też robótkę,

Zaraz sobie wspomnę
Mo ą niezabudkę.

Mo ą niezabudkę,
Co mi tak mówiła:

— Nie trać darmo czasu,
Mo a Zosiu miła.

Gdy się z Julcią gniewam,
Choćby też na krótko,

Nie śmiem się przywitać
Z małą niezabudką.

Mała niezabudka
To mi tak mówiła:

— Ży z siostrzyczką w zgoǳie,
Mo a Zosiu miła.

Lecz gdy ǳionek prze ǳie
Grzecznie i cichutko,

To mówię: dobranoc,
Mała niezabudko!
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Mała niezabudko,
Coś mi tak mówiła:

— Kto dobry, śpi błogo,
Mo a Zosiu miła!
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