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TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI
  ()

Jak wygląda nieǳiela
      ¹

By uniknąć ambarasu
Wzięto Rok za miarę czasu.

ǲielą go (barǳo wygodnie)
Na miesiące i tygodnie.

Tyǳień znów z grubsza poǳielę
Na zwykłe dni i Nieǳielę.

Do pracy są zwykłe ǳionki,
A Nieǳiela dla małżonki.

Nieǳiela, Święto, Żona

W ten ǳień, by na większa ciura
Wyzwolona est od biura.

Każdy ze swo ą niewiastą
Rad wybiera się za miasto.

Poda ramię magnifice
I azda z nią na ulicę.

Oczywista, że i ǳiatki
Spieszą obok swego tatki.

Przodem Mary ka, a za nią
Klementynka, Brzuś i Franio.

W ciągu miłe te podróży
Człowiek trochę się zakurzy.

Szkoda nowe sukni w groszki:
Szuka , mężusiu, dorożki.

Mąż

Każda, ak to zwykle w święta,
Odpowiada ci: za ęta.

Żona ci wypruwa flaki:
«Bo ty zawsze esteś taki».

Ożywiona tą gawędką
Droga mĳa dosyć prędko.

¹Lemański, Jan (–) — poeta, ba kopisarz i satyryk, eden z redaktorów „Chimery”. [przypis edy-
torski]
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Szczęściem wzbiera mie skie łono,
Gdy trawkę wiǳi zieloną.

Sielanka

Już was tylko przestrzeń krótka
Odǳiela od piwogródka.

Ale, kto ma liczną ǳiatwę,
Nic mu w życiu nie est łatwe.

ǲiecko

Franio się przestraszył gęsi,
A Mary ka woła «ęsi».

Brzusiowi pot spływa z czoła
I co gorsza nic nie woła.

Wszystko mĳa, więc szczęśliwie
Sieǳicie wreszcie przy piwie.

Miło słyszeć est Trawiatę
W wykonaniu firmy «Pathé».

Muzyka

Kiedy człowiek sobie pod e,
ǲiwnie tkliw est na melodie.

Ogryza ąc z kurcząt kości
Nucisz «za zdrowie miłości…»

Ociężałym nieco krokiem
Wracasz do dom późnym zmrokiem.

Teraz wielka pantomina:
Do snu kłaǳie się roǳina.

Na pierw Mary ka, a za nią
Klementynka, Brzuś i Franio.

Patrzysz łakomie, ak żona
Rozǳiewa pierś i ramiona.

Seks

Słońce, wieś, Trawiata, piwo,
Myśli płyną ci leniwo.

A finał ekskurs i całe :
Nowy bąk za trzy kwartały.

 -   Jak wygląda nieǳiela 
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