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MARIA KONOPNICKA

Na fujarce
A paścież mi się owieczki
W te bu ne trawce.
Niecha -że a sobie pogram

Na te ligawce:
O da dana! O da dana!
Na te ligawce.

A tam w polu poryku ą
Dwie krówki nasze,
ǲiwu ą się graniu memu,

Choć ma ą paszę.
O da dana! O da dana!
Choć ma ą paszę.

ǲięku ę ci, mó braciszku,
Mó ty edyny,
Żeś wykręcił fu areczkę

Dla mnie z wierzbiny.
O da dana! O da dana!
Dla mnie z wierzbiny!

ǲięku ę ci, śliczna wiosno,
Zielony ma u,
Za to asne, modre niebo,

Za kwiaty w ga u,
O da dana! O da dana!
Za kwiaty w ga u!

ǲięku ę ci, wierzbo nasza,
Wierzbo pochyła,
Żeś mi mo ą fu areczkę

Grać wyuczyła.
O da dana! O da dana!
Grać wyuczyła!
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