


 

 

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

Nad rzeką
Z kamyka na kamyk, aż nad samą rzeczkę,

A gǳież to, panienko, pchasz swo ą łódeczkę?
Czy na bystrą falę, na modrą głębinę,

Czyli mięǳy trawy i zieloną trzcinę?
A na te głębinie tam się rybka pluska,

Tylko e pod słonko świeci srebrna łuska…
A mięǳy tą trzciną złoty kaczor pływa,

Tylko się kaczuszkom u brzegu oǳywa…
A na te głębinie słonko się prze rzało,

Złotemi iskrami rzeczkę zasypało.
A u tego brzegu trzcina szepce, gada,

Prześliczne powieści ǳieciom opowiada.
Szumi wiater, szumi, żagielek wydyma,

Braciszek się boi, za sukienkę trzyma.
Nie bó się, braciszku, nie pó dę a w wodę.

Bo tam wodny ǳiadek ma zieloną brodę.
Ma zieloną brodę, ma zielone oczy,

Małe ǳieci chwyta, ak e tylko zoczy.
A te małe ǳieci ma ą kłopot wielki,

Muszą mu nawlekać perłami muszelki.
Muszą mu nawlekać czerwone korale,

A on eszcze bĳe, eść nie da e wcale.
Nad tą modrą rzeczką, strzeż się, panieneczko,

Bo cię porwie ǳiadek z tą two ą łódeczką.
O, widać, uż widać tę zieloną brodę,

Strzeżcie się, ǳiateczki, nie chodźcie nad wodę!
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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