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Maik (Na ganku, we dworze…)
Na ganku, we dworze,
Pełno wrzawy, krzyku…
— Idą ǳieci ze wsi,
Idą «po Maiku».
Błyszczą się oczęta,
Buzia się uśmiecha,
Furczy ponad głową,
Maikowa wiecha.
Maikowa wiecha
Wstążkami szeleści,
A na nie kwiatuszków
Co się tylko zmieści.
Marysia ą niesie
Z Jaśkiem od kowala,
Poznały ich ǳieci,
Klaszczą w ręce zdala:
— Jaki śliczny gorset
Złotkiem wyszywany.
— Jakie ma wyłogi
Jasiek u sukmany.
— Jakie u Marysi
Korale różowe.
— Jaką to magierkę
Wǳiał Jasiek na głowę.
— Mamusiu złocista.
— Tatuńciu kochany.
— I a chcę gorsetu.
— I a chcę sukmany.
— I a chcę magierki,
Co z nie piórko świeci.
— My tak samo chcemy,
Jak te wie skie ǳieci.
My tak samo chcemy,
Z wesołym okrzykiem,
Wszyscy razem, kupą,
Cieszyć się maikiem.
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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.
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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