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Zajączek
Nasz za ączek w boru spał,
Aż tu z hukiem wypadł strzał!

Pif paf! Pif paf!
Aż tu z hukiem wypadł strzał!

Nasz za ączek na bok szust!
Skręcił młynka, zapadł w chróst!

He ! ha! He ! ha!
Skręcił młynka, zapadł w chróst!

Nasz za ączek cały drży,
A tu w boru gonią psy,

Ham! ham! Ham! ham!
A tu w boru gonią psy.

— Źle, za ączku, z tobą źle,
Do pogrzebu szyku się.

Bim! bam! Bim! bam!
Do pogrzebu szyku się!

— Jeszcze mi ten miły świat,
Jeszczem sobie pożyć rad…

Myk! smyk! Myk! smyk!
I zgubiły pieski ślad!
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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
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