


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Każdy domku swego strzeże
— Gǳie lecicie, gołąbeczki,
Wysoko, to nisko?
— Patrzym, patrzym, czy nie widać
Jastrzębia gǳie blisko.

Bo ten astrząb, zły niecnota,
Ma okrutne szpony
I ǳiób mocny, ot tak długi,
Tęgo wyostrzony.

Jak uderzy w gniazdko nasze,
To polecą pierze…
Każdy przecie, choć na słabszy,
Domku swego strzeże.

— Co tam robisz, mó za ączku,
Pod kamieniem w zbożu?
— Patrzę, patrzę, czy nie iǳie
Strzelec po przydrożu.

Bo ten strzelec, zły niecnota,
ǲiatki mi pobierze…
Każdy przecie, choć na słabszy
Domku swego strzeże!
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