


 

 

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.

TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI
 „ ”

Pieśń o domu malarskim¹
Przeznaczona na uroczyste przedstawienie na rzecz budowy domu uczniów Szkoły Sztuk
Pięknych i lekkomyślnie odrzucona przez komitet tejże uroczystości.

Nie masz nic w świecie ponad
życie domowe,

Wspomnienia, MarzenieDom

Uczciwe a szczęśliwe,
tanie a zdrowe,

Któż nie wzdycha za sielskim
Domkiem swym roǳicielskim,
Choć zeń zwykle miał w zysku
Sińce na pysku…

Każdy stroi swó domek
w glorię prześliczną,

Miłością go otacza
choć platoniczną;

Nawet przy szklance wódki,
Społeczeństwa wyrzutki
Śnią o własnym domeczku
W ciepłym szyneczku.

Wszystkim młodość się święci
asna i czysta,

Czemuż tułać się musi Artysta
biedny artysta?

Gdy nasz Kraków niepomny
Swo e rzeszy bezdomne ,
Tulą sztuki plastyczne
Domy — publiczne…

Teraz wszystko, ak słychać,
uż się odmieni,

Stanie klasztor malarski
w przyszłe esieni;

Każdy bęǳie miał celkę,
Sztalugi i modelkę,
Ciepły kocyk na łóżku,
Wodę w ǳbanuszku…

¹Pieśń o domu malarskim — melodia ta sama, co w piosence Pochwała ojcostwa. Tadeusz Boy-Żeleński
pisze: Melodie zamieszczone w tym zbiorku zaczerpnięte są bądź z naszych popularnych, bądź też z paryskich
motywów. [przypis edytorski]
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Kwitnie życie roǳinne
uż od poranka,

Wszystko da ą na krydę²,
istna sielanka;

Wszystko w domu ma malarz: Pĳaństwo
Ratafię, starkę, alasz,
Więc piątek czy nieǳiela,
Spity ak bela.

Ani sposób na studia
wygnać go w pole:

«W domku ciepło i sucho,
uż a tam wolę!»

Nabrał w domu ochoty
Do uczciwe roboty,
Przepisu e na czysto,
Został diurnistą³.

I tak życie domowe
płynie bez chmurki,

Cieszą się także wasze
żony i córki;

Zamiast spieszyć w tym celu
Z artystą do hotelu,
Chronią się, pełne sromu,
W malarskim domu…

Spieszcie więc, Krakowianie,
z ofiarną dłonią,

Pieniąǳ

Niech i biedni malarze
głowę gǳieś skłonią:

Wszakże i tak z te braci
Czynszu żaden nie płaci,
Zbęǳiecie się te kliki,
Kamieniczniki‼

Pisane w r. .

²na krydę — na kredyt. [przypis edytorski]
³diurnista (daw.) — urzędnik. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-
domu-malarskim
Tekst opracowany na podstawie: Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka: zbiór wierszy i piosenek, nakł. Księgarnia
Polska B. Połonieckiego, Lwów; wyd. E. Wende, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Zaproszenie do Zielonego Balonika, Kazimierz Sichulski (-), domena publiczna
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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