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Wesoły Janek
Czemu sobie nie mam śpiewać,
Kiedy w sercu tak wesoło?
Co się chmurzyć, czego ziewać,
Gdy tak cudny świat wokoło:
He że ha! piosnko ma!
Ranny wietrzyk tobie gra!
Pluszcze rybka w modre woǳie,
Bo słoneczko asne czu e,
Ptaszek cieszy się pogoǳie,
A a sobie wyśpiewu ę:
He że ha! piosnko ma!
Modra rzeczka tobie gra!
Leci z ula złota pszczoła
Na kwieciste łąk kobierce;
A mnie cieszy myśl wesoła,
Co ak miód się sączy w serce:
He że ha! piosnko ma!
Złota pszczółka tobie gra!
Dosyć czasu, by się smucić,
Gdy uż będę stary, siwy;
Czemu teraz nie mam nucić,
Gdym wesoły, gdym szczęśliwy:
He że ha! piosnko ma!
Sama wiosna tobie gra!
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Wes y Wo ne ek y
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.
Jak o es o
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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