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TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI
 „ ”

Piosenka sentymentalna, której jed-
nak nie trzeba brać zanadto serio¹
 * * *

Czy pamiętasz eszcze te wiośniane dni
Pierwszego twych zmysłów ǳiewczęcych rozkwitu?
Może o nich czasem serce two e śni,
Kto wie, może we śnie omdlewa z zachwytu?
A gdy cię owładnie wspomnień tęsknych szał,
Może czasem marzysz o ciche sielance,
Gdym z ust wpół-ǳiecięcych pierwszy uścisk brał
W akie ś ogrodowe ustronne altance…

Może czasem wspomnisz słodkie chwile, gdym
Uczył pierwszych pieszczot twe nieśmiałe rączki,

Miłość, Erotyzm, Seks

Kiedym się upĳał pierwszym dreszczem twym,
Młoǳiutkiego ciała gdym rozwĳał pączki…
ǲiś ty w pełne krasie, ak do rzały kłos, Syn, Do rzałość
Innym da esz szczęście na twe piersi białe ,
(Kłos nie ma piersi? To nic nie szkoǳi, proszę nie przeszkaǳać!)
Mnie w inne ramiona rzucił dobry los,
ǲiś u moich kolan igra synek mały…

Gdy to ǳiecko do ǳie uż chłopięcych lat,
Kiedy na nie przy ǳie czas wiosennych ro eń,
Wówczas twe piękności na wpół zwiędły kwiat
Dyszeć bęǳie czarem ostatnich upo eń;
Ocal biedne ǳiecię od miłosnych mąk,
Niech e two a dobroć do siebie przygarnie,
Niecha pierwszą słodycz weźmie z twoich rąk,
Niech nie zna, co pragnień młoǳieńczych męczarnie.

Niecha na nie spłynie dawna tkliwość twa,
Ono da ci w zamian pieszczot swych pierwiosnki,
Chcie być tym dla niego, czym dla ciebie a —
Niech się ozwie echo dawne , cudne piosnki…

¹Piosenka sentymentalna, której jednak nie trzeba brać zanadto serio — pod tytułem w wydaniu źródłowym
podano melodię w zapisie nutowym. Tadeusz Żeleński pisze: Melodie zamieszczone w tym zbiorku zaczerpnięte
są bądź z naszych popularnych, bądź też z paryskich motywów. [przypis edytorski]
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