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Zaszumiało nasze pole
Złotą pieśnią zbóż,
Wschoǳi, wschoǳi śliczne słonko
Wśród różanych zórz.
Wschoǳi, wschoǳi złotą drogą
Nad ten ciemny las,
A skowronek z gniazdka leci,
Piosnką buǳi nas.
Dobry ǳień ci, wiosko miła,
Drogi domku ty!
I wy świeżo rozkwitnione
Pod okienkiem bzy!
Dobry ǳień wam, dobrzy luǳie,
Co iǳiecie w świt,
Z asną kosą na ramieniu
Mieǳą wpośród żyt!
Dobry ǳień wam, lasy ciemne,
Sto ące we mgle,
I ty, mały skowroneczku,
Co zbuǳiłeś mnie!
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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