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III
Święty Kaźmierz¹ — powraca ą cza ki;
Święty Wo ciech² — bociany klekocą,

WiosnaPtak

Słońce grze e, rowy w mlecz się złocą.
Brzmią skowronki, rychłe, polne gra ki.

Po murawach ǳieci, strzępem kra ki³
Podkasane, w pasy się szamocą;

Chłop, RadośćSielanka

Na przyzbicach⁴ baby w głos chichocą —
«Eh! kumolu⁵! ba ki, żywe ba ki!»

Wiosna!… Wiosna wszędy życie buǳi!
Je błękity, słoneczne uśmiechy
I pod chłopskie wciska ą się strzechy.

I tu raźnie bĳą serca luǳi,
Choć się troski za troskami tulą
Do tych piersi pod zgrzebną⁶ koszulą.

¹Święty Kaźmierz — św. Kazimierz, główny patron Litwy i młoǳieży litewskie , historyczny patron Polski,
ego święto liturgiczne przypada  marca. [przypis edytorski]

²Święty Wojciech — eden z trzech głównych katolickich patronów Polski, ego święto liturgiczne przypada
 kwietnia. [przypis edytorski]

³krajka — kolorowy pas lub wstążka tkana z grubych nici. [przypis edytorski]
⁴przyzbica — przyzba, wał usypany z ziemi dokoła podmurówki dawne chaty wie skie , na którym można

było usiąść. [przypis edytorski]
⁵kumolu (gw., tu: W. lp) — zdr.: kuma a. kum. [przypis edytorski]
⁶zgrzebny — grubo tkany, prosty. [przypis edytorski]
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