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Gniazdo jaskółki
«Patrz mamo.» I ǳiecię mamie
Wskazało gniazdeczko w bramie.
«To ciekawe mamo droga,
Jak tam pod opieką Boga,
Bezpiecznie ży ą ptaszęta.»


Pan Bóg o każdem stworzeniu pamięta.


Ależ, mamo, tamtędy wiele luǳi choǳi.


Każdy wie, że askółki krzywǳić się nie goǳi.


ǲieci w bramie w piłkę gra ą.


I ǳieci ma ą serca, ostrożnie rzuca ą,
Zresztą Bóg niewinnych broni,
Nieraz gniazdo aniołek skrzydełkiem osłoni.
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
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E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gniazdo- askolki
Tekst opracowany na podstawie: Ba ki i powiastki Stanisława Jachowicza i Ignacego Kraszewskiego z -ma
rycinami, nakł. Księgarni Dra Maksymiǉana Bodeka, Lwów .
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Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Paulina Choromań-
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Okładka na podstawie: Swallows, Stewart Black@Flickr, CC BY .
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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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