


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Co robią ptaszki
Od wschodu, od rzeczki,

Wietrzyk tuman niesie,
Zbuǳiły się ptaszki

Na gałązce w lesie.

Zbuǳiły się ptaszki
Na ten ǳionek złoty,

Dale , dale , śpiochy,
Do swo e roboty!

Ty eden polecisz,
Gǳie te kwiaty białe,

Bęǳiesz razem z niemi
Śpiewał Bogu chwałę.

Ty drugi polecisz
Pod tę niską strzechę,

Bęǳiesz luǳiom w pracy
Śpiewał na pociechę.

Ty trzeci polecisz
Na łąkę, na rosę,

Bęǳiesz uczył piosnek
Te pastuszki bose.
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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