


 

 

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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Panienka
Gǳie panienka est we dworze,

Tam nikt smutnym być nie może,
Bo panienka i rozśmieszy,

I zabawi, i pocieszy.
ǲień e cały pełno wszęǳie,

Chwilki próżno nie usięǳie,
Nigdy sobie, zawsze komu,

Jak ptaszyna śpiewa w domu.
Czy choroba, czy wesele,

Do panienki idą śmiele:
Ona druchny śliczne stroi,

I choroby się nie boi,
Dla Pawłowe fartuch szy e,

Lusię małą coǳień my e,
Wie skie ǳiatwie ba ki prawi,

Nawet z Brysiem się zabawi.
Za nią drób domowy leci,

Za nią wróble, za nią ǳieci,
Każdy czeka od panienki

Ziarna, kwiatka, lub piosenki.
Jak promyczek złoty słońca,

Biega w domu, w koniec z końca,
Tu pomoże, tam poprawi,

Niech e Pan Bóg błogosławi!

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/panienka/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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
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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.
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Jak możesz pomóc?
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