


 

 

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

Bajczeki Józia¹
²

Raz maleńka Fryderyka
Miała ǳiaǳię tabetyka³.

Starość, Choroba, Pozory,
Świętoszek

A że stąpał dość niezdarnie,
ǲiecię pusty śmiech ogarnie.

«Przestań — rzecze e na to staruszek łagodnie —
I a biegałem niegdyś żwawo i swobodnie,
A że mi ǳiś choǳenie iǳie ak po gruǳie,
To dlatego, żem w pracy żył ciężkie i truǳie.»

Dobre ǳiecię, zawstyǳone,
Poszło płakać aż na stronę;
Odtąd zawsze w czci głębokie
Podpierało starca kroki.

Pamięta cie, drogie ǳiatki,
Nie żartować z o ca, matki,
Bo paraliż postępowy⁴
Na zacnie sze trafia głowy.

 

(Z Jachowicza)

Były dwa kotki:
Jeden ładny, lecz z sza wy adał łakotki;

Drugi brzydki, bury,
Ale łowił szczury.

Którego wolicie, powieǳcież mi ǳieci?
«Burego, burego!»
«Ładnego, ładnego!»

Nie mogły zgoǳić się ǳieci.
No, a ty Celinko?

Rozsądna Cesia z poważną minką
Tak rzecze, pomyślawszy przez chwilę maleńką:
«Oba są potrzebne, nieprawdaż mateńko?»

Tak odpowie Cesia mała,
A Mama ą uściskała

¹Bajeczki Józia — cykl opublikowany w zbiorze pt.: Igraszki kabaretowe wydanym w Krakowie w  roku.
[przypis edytorski]

²ǲiaǳio— wiersz est dostępny również w zbiorze Słówkaw bibliotece Wolne Lektury. Red. WL. [przypis
edytorski]

³tabetyk (przest., z .) — osoba cierpiąca na uwiąd rǳenia kręgowego, charakterystyczny ob aw późnego
stadium edne z chorób wenerycznych. [przypis edytorski]

⁴paraliż postępowy — ostatnie stadium edne z chorób wenerycznych. [przypis edytorski]
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Mówiąc: Spoko nam, Cesiu, o two e zamęście,
Sama bęǳiesz szczęśliwa i drugim dasz szczęście.



(Z Jachowicza)

«Mamo, rzekł Jaś, deszczyk rosi,
Poplami kapelusz Zosi,
Jakże niepotrzebnie pada! »
Tu matka ǳiecku wykłada:
— Za to po deszczu, me ǳiecię,
Drzewko bu nie puszcza kwiecie,
Co gdy przy ǳie czas esieni
W soczysty owoc się zmieni.
Owoc zaś, kiedy do rze e,
Mama araczkiem zale e,
Doda cytrynki i wina,
Parę kropel maraskina,
Troszkę wody (nie za wiele)
I sprawi ǳieciom wesele.
Każde ze słomką zasięǳie,
Dopieroż to radość bęǳie!
Tak to deszczyk wszystko krzepi:
Kwiatek, drzewko rośnie lepie ,
Bo Bóg wszystkiem mądrze włada.
«O, kiedy tak, to niech pada!»


Pytała Femcia Dolka na co rozum zda się,
Dolek milczał; gdy coraz barǳie naprzykrza się,
Tak powie: Na to chyba tylko mo e ǳiecię,
Aby nie być zmuszonym szukać go w kobiecie.
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