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MARIA KONOPNICKA

Maciuś
A po łące, po zielone ,
Maciuś owce gna;
Na wierzbowe fu areczce
Żałośliwie gra.

Dla Boga!
Żałośliwie gra.

— A i skądże ty, Maciusiu,
Tę fu arkę masz,
Że tak na nie , za owcami,
Żałośliwie grasz?

Dla Boga!
Żałośliwie grasz?

— O wyciąłem ą, paniczu,
Z krzywe wierzby te ,
Co wyrosła na mogile
Matuleńki me .

Dla Boga!
Matuleńki me .
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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