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Kukułeczka
Po tym ciemnym boru
Kukułeczka kuka,
Z ranka do wieczoru
Gniazdka sobie szuka.

Kuku! Kuku!
Gniazdka sobie szuka.

— A ty kukułeczko,
Co na drzewach siadasz,
Jakie ty nowiny
W lesie rozpowiadasz?

Kuku! Kuku!
W lesie rozpowiadasz?

Leciałam a w ma u,
Z ciepłego wyra u,
Zagubiłam w droǳe
Ścieżynę do ga u!

Kuku! Kuku!
Ścieżynę do ga u.

Zagubiłam ścieżkę
Do gniazdeczka mego,
Teraz latam, kukam,
Ot uż wiesz dlaczego.

Kuku! Kuku!
Ot uż wiesz dlaczego.
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