


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Nasze kwiaty
Jeszcze śnieżek prószy,

Jeszcze chłodny ranek,
A uż w cichym lesie

Zakwita sasanek.

A za nim przelaszczka
Wychyla się z pączka,

I mleczem się żółtym
Złoci cała łączka.

I dłuże uż ǳionka
I bliże słoneczka…

A w polu się gwieźǳi
Biała stokroteczka.

A dale fi ołki,
Wskroś trawy, pod rosą,

W świeżych swych czareczkach
Woń przesłodką niosą.

A tuż ponad strugą,
Co wĳe się kręta,

Niezapomina ka
Otwiera oczęta.

A w ga u, wśród liści,
W wilgotne ustroni,

Konwaǉa bieluchna
W ǳwoneczki swe ǳwoni.

A wy ǳiesz drożyną
Z gaiku na pole,

To spotkasz modraki,
Ostróżki, kąkole…

I maczek tam wilczy
Kraśnie e wśród żyta,

I różą krzak głogu
Na mieǳy zakwita.

A ścieżką zieloną,
Co z górki zstępu e,

Srebrzysty powoik
Po świecie wędru e…
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O ziemio ty droga,
Ty Boży zielniku!

I w polach i w łąkach
Masz kwiecia bez liku!

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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