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MARIA KONOPNICKA

Derkacz
A w tem gęstem życie derkacz sobie sieǳi,
Płacze, lamentu e i barǳo się bieǳi,
— Już kosiarze brzęczą w kosy,
Gǳież a pó dę nagi, bosy!
Der, der, der, der, der, der…
— A idźże w pszeniczkę, bo eszcze zielona,
Jeszcze i za tyǳień nie bęǳie koszona.
— Nim przeniosę graty, ǳieci,
To i tyǳień ak nic zleci.
Der, der, der, der, der, der…
— A idźże w ten ęczmień, w ęczmień ten zielony,
Jeszcze i za miesiąc nie bęǳie koszony.
— Kiedy ęczmień wąsem rusza,
Aż truchle e we mnie dusza.
Der, der, der, der, der, der…
— A idźże w te owsy, co się późno kłoszą,
Stamtąd cię kosiarze nĳprędko wypłoszą.
Kiedy owies trzęsie kłosy,
Za kark mi natrzęsie rosy.
Der, der, der, der, der, der…

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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