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.

Tam na błoniu błyszczy kwiecie
Tam na błoniu¹ błyszczy kwiecie,
Stoi ułan na widecie².
A ǳiewczyna ak malina
Niesie koszyk róż.
Stó , poczeka , mo a duszko!
Gǳie tak drobną stąpasz nóżką.
Jam z te chatki rwała kwiatki
I powracam uż.

Podstęp, Żołnierz, Flirt

Próżne two e są wymówki,
Pó ǳiesz ze mną do placówki.
Ach a biedna — sama edna,
Matka czeka mnie.
Stąd są wrogi³ o pół mili,
Pewnie ciebie namówili.
Ja uboga — nie znam wroga,
Nie wiǳiałam, nie.
Może kry esz wrogów tłuszcze⁴.
Da buziaka, to cię puszczę.
Jam nie taka — dam buziaka,
Tylko z konia zsiądź.
Z konia zsiądę, prawo złamię,
Za to kulą w łeb dostanę.
Żal mi ciebie, ak Bóg w niebie,
Bo się zgubisz sam.
Gdy szczęśliwie wrócę z bo u,
Gǳież cię mam szukać w poko u?
Tu w te chatce — przy me matce,
Nad tą rzeczką wwyż,
A ak zginę, co tak snadnie⁵,
To buziaczek mi przepadnie.
Wierna tobie — na twym grobie,
Pocału ę krzyż.

¹błonie — duża przestrzeń, trawiasta równina; łąka. [przypis edytorski]
²wi e a aw — warta; na wi ecie — na straży. [przypis edytorski]
³w o i — ǳiś popr. forma M. lm: wrogowie. [przypis edytorski]
⁴ łuszcza aw — tłum, gromada luǳi. [przypis edytorski]
⁵sna nie aw — łatwo, bez trudu, bez wysiłku. [przypis edytorski]

Śmierć, Wierność, Grób,
Miłość silnie sza niż śmierć
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