


 

 

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-
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TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI
 „ ”

Pieśń o lwowskim Rafaelu¹
zasłyszana na Łyczakowie

Nuta pieśni narodowej:
Jedna baba drugiej babie

Ho, ho, ho!

Do batiarki w Łyczakowi
Ho, ho, ho,

Flirt

Przyszedł batiar i tak powi:
Ho, ho, ho,

Podźże panna, ǳiś nieǳiela,
Ho, ho, ho,

Pokażę ci Rafaela,
Ho, ho, ho!

Krótko trwała ta pogwarka,
Ho, ho, ho,

Nie w ciemię bita batiarka,
Ho, ho, ho,

Nie bęǳie ze mną nic z tego,
Ho, ho, ho,

Schowa go dla Ciuchcińskiego²,
Ho, ho ho!

Ale batiar nic nie pyta,
Ho, ho, ho,

Ino krzepko panne chyta,
Ho, ho, ho,

I nim minęła nieǳiela,
Ho, ho, ho,

Zobaczyła Rafaela,
Ho, ho, ho!

Pisane w r. .

¹Pieśń o lwowskim Rafaelu — w  r. Lwowska Galeria Obrazów wzbogaciła się o kilkaset ǳieł sztuki
zakupionych z kolekc i prywatne , a wśród nich ǳieła Rafaela. [przypis edytorski]

²Ciuchciński, Stanisław (–) — ówczesny prezydent Lwowa, ǳiałacz społeczny, z zawodu blacharz.
[przypis edytorski]
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