


 

 

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
 „ ”

Pochwała ojcostwa
Pieśń napisana na uczczenie radosnego zdarzenia w roǳinie dyrektora „Zielonego Balonika”,
a poprzeǳona dwiema strofkami treści ogólnofilozoficznej.

Nuta: Danse du ventre¹

Życie luǳkie na pozór
to zwykły kawał,

Kondyc a luǳka, Starość,
Przemĳanie

Lecz on nie est tak prosty,
ak by się zdawał,

Ledwie się wyznasz na niem,
Jużeś est starym draniem:
Kiedyś taki rozumny,
Właźże do trumny…

Jednakowo dla wszystkich
świat ten się kręci,

W mózgu zasad przybywa,
a w żyłach rtęci…

Reumatyzmy uż łupią,
Coraz barǳie est głupio,
Czu ą uż nasze kości
Przedsmak wieczności…

Z czymże staniesz przed Stwórcą,
miły Stasinku,

Gdy napełnisz niebiosa
zapachem kminku?

Tam uż skończy się blaga,
Rozbiorą cię do naga,
Nikt się tam nie przestraszy
Białych kamaszy…

Na początek spróbu esz
łgać na potęgę;

Wówczas Pan Bóg otworzy
ogromną księgę:

Stanisław Sierosławski —
Odkrycia, wynalazki,

¹Nuta: Danse du ventre — Danse du ventre (.: taniec brzucha), utwór rozrywkowy, popularny pod ko-
niec XIX w. Autorem melodii est Sol Bloom (–), muzyk, późnie polityk amerykański. W wydaniu
źródłowym podano tu melodię w zapisie nutowym. 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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I kobiece ramoty
Każde soboty…

I Stwórca wyda wyrok
zwięźle i krótko:

Kara, Piekło

Mó Stasinku, właściwie
to est malutko,

Za to żeś żył tak marnie,
Bęǳiesz cierpiał męczarnie,
Robił numer nieǳielny
W prasie piekielne .

Rozpłacze się Stasinek
ak małe ǳiecię,

Zacznie bąkać coś z cicha
o kabarecie…

Na to przyskoczą diabły
I po twarzy wybladłe
Lizać go zaczną, przy tem
Głaszcząc kopytem…

Jeden ciągnie za nogę,
drugi za ucho,

Wówczas wiǳąc Stasinek,
że uż z nim krucho,

Krzyknie głosem straszliwym: O ciec, Artysta
«Byłem o cem szczęśliwym!
Sił przelałem ostatek
W siedmioro ǳiatek!

Jedni czynią swe ǳieła
farbą na płótnie,

Inni się nad marmurem
pocą okrutnie,

Lub gdy żąǳa ich zbierze,
Smaru ą na papierze,
Aby krew swych męczarni
Sprzedać w księgarni!

Laury takie nie skuszą
duszy me harde ,

Nie mam dla tych igraszek
nic prócz pogardy,

Ja, z przeproszeniem waszem,
Byłem nowym Fidiaszem,
Rzeźbiłem żywe luǳie
W niemałym truǳie!

Właśnie kwili w kolebce
siódma ǳiecina,

Poprzysiągłem nie spocząć
niże tuzina,

Niestety, śmierć zdraǳiecka Seks, Śmierć
Przerwała wyrób ǳiecka,
Wydarła mnie, zbyt skora,
Służbie Amora!»
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Jeden okrzyk poǳiwu
w krąg się rozlegnie,

By oglądać herosa
niebo się zbiegnie,

I w wielkie chwale sięǳie
I dumne ego lędźwie
Sławić będą hen z góry
Anielskie chóry.

I w wielkie chwale sięǳie
I płodne ego lędźwie
Sławić będą hen z góry
Anielskie chóry‼

Pisane w r. .

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-pochwala-
o costwa
Tekst opracowany na podstawie: Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka: zbiór wierszy i piosenek, nakł. Księgarnia
Polska B. Połonieckiego, Lwów; wyd. E. Wende, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Zaproszenie do Zielonego Balonika, Kazimierz Sichulski (-), domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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