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TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI

Kaprys
Melodia: Delmet, Les petits pavés

Ach, niech się święci ta goǳina,
W które twó kaprys począł wić

Flirt, Czas, Carpe diem

Sympatii nasze złotą nić,
Po stokroć mo a ty edyna…

O, chwilo, słodka chwilo, stó ,
O, chwilo, słodka chwilo, stó ,
Błogosławiony kaprys twó …

Jeżeli potrwa dwa tygodnie,
Cóż pozostanie po nim, cóż?
Prócz zamyślenia dwo ga dusz,
Co sen miniony śnią łagodnie…

O, wspomnień, słodkich wspomnień ró ,
O, wspomnień, słodkich wspomnień ró —
Błogosławiony kaprys twó …

Jeżeli potrwa trzy miesiące,
Ach, to uż est drażliwsza rzecz:
Rozłąki ból gna ące precz,
I łzy okrutne, łzy piekące…

Nim z ócz mych tryśnie gorzki zdró ,
Nim z ócz mych tryśnie gorzki zdró ,
Błogosławiony kaprys twó …

Jeżeli potrwa, och, pół roku,
Nawet mi myśleć o tym strach:
W twe oczy z drżeniem patrzę, ach,
Mego szuka ąc w nich wyroku…

O, snu się, nitko złota, snu ,
O, chwilo, słodka chwilo, stó —
Błogosławiony kaprys twó …
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