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Nasz koniczek
Nasz koniczek, nasz bułany,
Ślicznie zgrzebłem wyczesany,
Tylko na nim siartka świeci,
Tylko parska, rży do ǳieci.
Nasz koniczek nie płochliwy,
Da pogłaskać lśniące grzywy.
Tylko nóżką przestępu e,
Gdy go trawką Jaś częstu e.
Nasz koniczek dobre zwierzę,
Leciuteńko trawkę bierze,
Myśli sobie: ot, ǳiecina
Wczas uż karmić mnie zaczyna.
— Jak urośniesz, miłe ǳiecię,
Poniosę cię het, po świecie,
Poniosę cię w kra daleki,
Aż za góry, aż za rzeki.
Gdy prze eǳiem wszystkie drogi,
To wrócimy w nasze progi,
Gǳie ten domek, dach pochyły,
Nadewszystko sercu miły.
Siostra wy ǳie z drogi witać,
Bęǳie ściskać, bęǳie pytać,
Ucieszą się wszyscy tobie,
A a zarżę przy mym żłobie.
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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