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Kurpik
W Myszynieckie puszczy,
Tam Kurpiki sieǳą,
Co się ǳie e w świecie całym
Tego nic nie wieǳą.
W Myszynieckie puszczy
Stoi dąb wyniosły,
Z o ca, ǳiada i praǳiada
Kurpie tuta wrosły.
W Myszynieckie puszczy
Słychać brzęk daleki,
Złotym miodem sławne płyną
Kurpiowskie pasieki.
W Myszynieckie puszczy,
ǲięcioł tam kołata…
Jak z te puszczy wy dą Kurpie,
Bęǳie koniec świata.
W Myszynieckie puszczy
Wicher sosny młóci…
Nie bó ta się, moi luǳie,
Gniazda Kurp nie rzuci!
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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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