


 

 

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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ǲiadek przyjǳie
ǲiadek ǳisia przy ǳie,

W wielkiem krześle sięǳie,
Śliczne mi powieści

Opowiadać bęǳie.

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!
Wy, złote iskierki, sypcie mi się wkoło!

ǲiadek dużo wiǳiał,
Dużo ziemi schoǳił;

Już sam nie pamięta,
Kiedy się uroǳił.

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!
Wy, złote iskierki, sypcie mi się wkoło!

Jak nam ǳiadek zacznie
Prawić różne ǳiwy,

To świat dawny sta e
Przede mną ak żywy.

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!
Wy, złote iskierki, polatu cie wkoło!

I dawne zagrody,
I luǳie i pieśnie…

Do rana samego
Marzą mi się we śnie!

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!
Wy, złote iskierki, polatu cie wkoło!
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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?
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