Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

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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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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