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TADEUSZ GAJCY

Moja mała
Mo a Mała, do wiǳenia uż,
eszcze raz buzi da ,

Kobieta, Wo na, Dar

a wywalczę ci kra ,
wielki kra do trzech mórz.

Po powrocie ofiaru ę Ci
w me manierce ten cud:
rybkę ze słonych wód
lub korale z me krwi.

Mo a Mała, otrzy łzy,
będę listy pisał Ci,
o wo ence nie myśl źle,
mo a Mała, mo a Mała, mó ty śnie.

Po powrocie dam Ci eszcze, dam
śniegu z wysokich gór,
wiatru z zielonych pól,
szybek z nieznanych miast.

Więc bogata bęǳiesz, że aż strach.
Ja przy Tobie ak król
w domku drobnym ak ul
będę śpiewał Ci tak:

Mo a Mała, otrzy łzy,
słyszysz, szumią morza trzy,
śnieg na górach, w polach wiatr.
Mo a Mała, mo a Mała — to mó dar.
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