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Nasz domek kochany
O akże ak kocham

Ten nasz domek drogi,
Te bieluchne ściany,
Te lipowe progi!

O akże a kocham
I ten dach pochyły,
Co się na nim wiosną
Bociany gnieźǳiły!

Ten nasz domek stary
Nie od ǳisia stoi,
A przecież się burzy
Ni wichrów nie boi!

Ten nasz domek stary
Słyszałem od taty,
ǲiad naszego ǳiada
Budował przed laty.

Dębowe przyciosy,
Modrzewiowe ściany,
A dach rozłożysty
Słomą poszywany.

Świeci nasza strzecha
Jakby szczerem złotem,
A dokoła sady
Obwieǳione płotem.

Jeszcześ nie za echał
Do naszego płota,
A uż się przed tobą
Otwiera ą wrota.

Jeszcześ nie przestąpił
Lipowego proga,
Już cię sam gospodarz
Wita w imię Boga.

A wita -że, gościu,
Wita , pożądany!
Kłania ą się tobie
Te bieluchne ściany!
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Kłania ą się tobie
Te ławy i stoły,
I ten wielki komin
I ogień wesoły.

Na prawo świetlica,
Na lewo komnatka,
Tam brząka w kluczyki
Nasza droga matka.

W wesołe świetlicy
Goście bawią raǳi,
A w białe komnatce
Matka nas gromaǳi.

Tam nasze wesele,
Tam słodkie przysmaki…
Lecim do komnatki
Jak do gniazda ptaki!

W świetlicy na ścianie
Wisi obraz włoski:
W czarne długie szacie,
Jan to Kochanowski.

W czarną długą szatę
Z żalu się oǳiewał,
Gdy o swe Urszulce
Pieśni cudne śpiewał.

I dale znów wisi
Ten to król Jan Trzeci,
Co ma srogie wąsy
I na Turka leci.

A dale Kordecki
Pomięǳy oknami,
Co to lubił adać
Kaszę ze Szwedami.

Przed kominem ława,
O ciec na nie siada:
Cudne nam histor e
Zimą opowiada.

A latem to kwiecie
Aż się w okna ciśnie…
Białe bzy, aśminy
I rozkwitłe wiśnie.

Pełno tu zapachu,
Pełno słodkie ciszy,
Lekko, błogo tuta
Serce mo e dyszy.

Za białą świetlicą
Są izby czeladne;
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O , nieraz ze śmiechem
I z krzykiem tam wpadnę.

I Brysia za uszy,
I azda dokoła!
A stara Pawłowa
Wciąż woła, a woła!

A niecha tam sobie!
Pogłaszczę babinę,
A ona też zaraz:
«O ǳiecko, edyne!»

Bo w starym się domu
Obycza ten chowa,
Że kocha paniątka
Ta czeladź domowa.

I chucha, i chucha,
Jak gdyby na swo e…
«A miłe! A słodkie!
Tysiączkiż wy mo e!»

O, ak cię nie kochać,
Ty domku nasz drogi!
Wy ściany bielone,
Lipowe wy progi!
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