


 

 

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.
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Na mrozie
A!… ǳień dobry, panie Gilu!

Jak się ma ą ǳieci?
Czy pan Gil tu śpiewać przyszedł,

Czy zamiatać śmieci?

Pan Gil piękny ma tołubek,
Czerwony, aż miło!

I nas mama otuliła,
Żeby ciepło było.

Pan Gil może o tem nie wie,
Że nam Bóg dał mamę?

Ale teraz leży chora,
Więc pracu em same.

To est mo a siostra Basia,
A a Małgorzatka,

A to nasza stara miotła,
A to nasza chatka.

Chatka musi być chędoga,
Niezasuta śmieciem,

No!… Frrrru teraz panie Gilu,
Bo miotłą wymieciem!
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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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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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