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Podmuchy wiosny
 
Czy ty mnie słyszysz,

Wiosenko,
Wiosna

Czy ty mnie słyszysz,
Że tam gǳieś w dali piosenką

I ciepłem dyszysz?

Czy ty mnie czu esz,
Wiosenko,

Czy ty mnie czu esz,
Że tam gǳieś w dali swą ręką

Łąki malu esz?

Czy ty mnie czekasz,
Wiosenko,

Świt

Czy ty mnie czekasz,
Że tam gǳieś w dali z utrzenką

Perły nawlekasz?

Czy ty mnie kochasz,
Wiosenko,

Czy ty mnie kochasz, Twórczość, Poez a
Że razem z mo ą lirenką

Po rosie szlochasz?…
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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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