


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MARIA KONOPNICKA

Na co ǳwonki ǳwonią
Zgadywały Jania z Bronią,
Na co leśne ǳwonki ǳwonią,
Gdy na rańszy promień zorzy
Pierś liǉową im otworzy?

Czy na pacierz, do kościoła,
Gǳie się polne modlą zioła?
Czy do szkoły, do nauki,
Buǳą ze snu leśne żuki?

Czy na strugę — niecha bieży,
Czy na wiatrek, by wiał świeży,
Czy na pszczółki, by w zawody
Brały z kwiecia słodkie miody?

Czyli na za ączki może,
Niech chowa ą się we zboże? —
Różnie, różnie zgadywały…
Wtem tak rzecze ǳwonek mały:

— My, ǳwoneczki, ǳwonim na to,
Żeby w każdą wiosnę, lato,
Serca ǳiatek, co w nich siły,
Coraz żywie , żywie biły!

Żeby biły dla tych pszczółek,
Dla strumieni, kwiatów, ziółek,
Dla zbóż z kłosy złocistemi,
Dla te całe matki ziemi!
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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.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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