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MARIA KONOPNICKA

Sobótka
Święto ański wieczór
Uciecha dla ǳiatwy;
Zapaliły uż ogniska
Te flisacze tratwy.

Iǳie płomień w górę,
Sobótka się pali,
Sypie iskry szczerozłote
Po te modre fali.

A ten stary flisak
Poprawia ognisko;
Pal się, pal się, ty sobótko,
Bo Warszawa blisko.

Sobótko, sobótko,
Nocy święto ańska,
Widać ciebie od Warszawy
Do samego Gdańska.
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