


 

 

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
 „ ”

Opowieść ǳiadkowa o cudach Rap-
perswylskich¹
(Napisał Boy & Taper)

Posłucha cie ludkowie,
Co wam ǳiadek opowie,
Niech odpocznie sobie kwila;
Wędru e az z Raperswila,

Straśne cuda tam wiǳiał.

Sieǳi tam, moiściewy,
Jenszy ǳiaduś poczciwy,
Na ślusarce się rozumi,
Różne śpasy kleić umi:

Zrobili go Koperą.

Jeżdżą luǳie z niebliska
Do onego zamczyska;
Same godne cuǳoziemce,
Jangliki, Turki i Niemce:

Syćko gęby otwiera.

Jest tam kĳek Kościuszki,
Króla Piasta garnuszki,
I fa eczka Kopernika,
Z które se pan kustosz pyka,

Jak est w dobrym humorze.

Suwarowa naha ka,
I Kolumba dwa a ka,
Kierezy a wenec ańska
I ǳiewica orlĳańska:

Syćko wisi se społem.

Jest też lansza galanty:
Tycy any, Rembranty;
Sam pan kustosz e malował,
Fatygi se nie żałował:

Syćko la te o czyzny.

¹Opowieść ǳiadkowa o cudach Rapperswylskich — melodia ta sama, co w utworze Co mówili w kościele
u Kapucynów. 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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Zazdrościł eden drugi
Takie wielgie zasługi;
Zrobiły się straśne chry e:
Dawa cież tu konwisy e,

Niech, ak beło, uświadczy.

Więc w zamczysko obronne
Jadą… głowy koronne,
Lament robią żałośliwy,
Że w te Polsce nieszczęśliwe

Ja e mędrsze od kury.

Co tu długo pyskować?
Starszych trzeba szanować;
Więc orzekły pany sęǳie,
Że ak beło tak i bęǳie

La dobrego przykładu.
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