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I
Chaty rzędem na piaszczystych wzgórkach,
Za chatami krępy sad wiśniowy,

Wieś, Dom

Wierzby siwe poschylały głowy
Przy stodołach, przy niskich obórkach.

Płot się wali; piołun¹ na podwórkach;
Tu rżą konie, ryczą chude krowy.
Tam się zwĳa ǳiewek wieniec zdrowy
W kraśnych² chustkach, w koralowych sznurkach.

Szare chaty! nęǳne chłopskie chaty!
Jak się z wami zrosło mo e życie,
Jak wy, proste, ak wy, bez rozkoszy…

Wspomnienia, Łzy,
Wieczór, Kondyc a luǳka

ǲiś wy dla mnie wspomnień skarb bogaty,
Ale wspomnień, co łzawią obficie —
He ! czy przy ǳie czas, co łzy te spłoszy⁈…

¹piołun — własc. bylica piołun, roślina zielna z roǳiny astrowatych, o ostre woni i gorzkim smaku, używana
ako lek na żołądek oraz do aromatyzowania wódek; w poez i symbol goryczy i smutku. [przypis edytorski]

²kraśny a. krasny (daw.) — piękny; askrawy; czerwony. [przypis edytorski]
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