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Co ja wyczytam w książeczce
A ak a urosnę
I uż duży będę,
To wezmę książeczkę,
W kąciku usiędę.

I będę przewracał
Po edne karteczce,
I wszystko wyczytam,
Co tylko w książeczce!

Wyczytam, ak rankiem
Skowronek nam śpiewa,
Jak złoty się żuczek
Na słońcu wygrzewa.

Jak rybki się pluszczą
Przez modrą głębinę,
I ak a w czółenku
Na Wisłę popłynę.

Jak pszczółka się pilnie
Nad łączką uwĳa,
I miodek z ǳiewanny
Słoǳiuchny wypĳa.

Jak w zbożach swe ǳiatki
Hodu e przepiórka,
Jak na tym za ączku
Ze strachu drży skórka.

Jak luǳie budu ą
I domy, i miasta…
Jak kamień przy droǳe
W mchy siwe porasta.

Jak wilczki i lisy
Po lasach się kry ą,
Jak duszą gąseczki,
A za to ich bĳą…

Jak ptaszek powraca
Do gniazdka przed nocą,
I akie to gwiazdki
Na niebie się złocą.
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Jak wszystko wyczytam,
Wszystkiego się dowiem,
To zamknę książeczkę
I mamie opowiem.
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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