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Nagrobek Gąsce
Już nam, Gąska niebożę, nie bęǳiesz błaznował,
Już „Pod Opery aszem”¹ nie bęǳiesz harcował
Ani glótów² z rękawa sypał na chłopięta,
Kiedy cię więc opadną akoby szczenięta.
Jużeś leciał za morze, Gąsko, użeś w dole³
A czarne Persefonie szpaczku esz przy stole,
A duszyce się śmie ą, że ten, co by g’rzeczy
Słowa wyrzec nie umie, nowy cień człowieczy.
Więc my też, pamięta ąc na ego zabawki,
Nowe mu nie żału my usypać rękawki⁴!
Nad nią miasto proporca suknią szachowaną⁵
Zawieśmy, a na grobie gęś twardo kowaną⁶,
A to, żeby mógł każdy, kto tędy pobieży,
Domyślić się zarazem, że tu Gąska leży.

¹„Pod Opery aszem” — winiarnia krakowska z winem węgierskim z Eperies. [przypis redakcy ny]
²glótów — kulek ołowianych. [przypis redakcy ny]
³w dole — w poǳiemiu zmarłych, królestwie Persefony. [przypis redakcy ny]
⁴rękawki — kopca mogilnego. Nazwa wywoǳi się od kopca Krakusa. Kopiec ten według legendy lud usypał
znosząc ziemię w rękawach. Późnie nazwa święta ludowego, zapewne pamiątka dawne uroczystości obchoǳone przez Słowian. [przypis redakcy ny]
⁵suknią szachowaną — tzw. domino, szata błaznów. [przypis redakcy ny]
⁶twardo kowaną — wykutą z kamienia; zwrot mieści w sobie aluz ę zarówno do nazwiska zmarłego błazna,
ak i do ego zawodu w związku z przysłowiem o krainie głupców, gǳie podkuwa się gęsi. [przypis redakcy ny]

Błazen, Żałoba
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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