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Polonez
Jakaż est na milsza teza
W naszych win i kar nawale?
Tany, tany, bale, bale…
Więc zatańczmy poloneza.
He panowie, kto niestary!
Nim kar i win nawał minie,
Dale , dale ku ǳiewczynie,
Sta my w pary, w pary, w pary!

Taniec

Gra ą skrzypce, basy, ﬂety,
Bębny, trąby i obo e.
He , za swo ą łap ǳiewo ę
I rób… i rób… piruety!
Kto za życiem życia szuka,
Zna ǳie co? — Złamany szeląg¹.
Kiep² ten, co się życia przeląkł,
Do kaduka³, do kaduka!
Już nieboszczyk twierǳi Homer
(Niech mu ziemia bęǳie lekką):
Ze szczęśliwszy est daleko
Żywy pies, niż bóg, co pomerł⁴.

Śmierć

Z poumarłych uż nie wskrzesa,
Czy raz trup przysypią proszkiem:
Zgnĳe, chociaż byłby bożkiem,
Z nazwą Ach… Ach… Achillesa⁵.
Od asunków serce wygó !
Śmiało stań na życia szaniec⁶!
Patrz, ǳiewczyna woła w taniec,
Tańcz więc, hasa i podrygu !
W folĳałach⁷, w księgach szpera,
W ascetyzmach ślęczy; kiśnie,
A tymczasem czas mu zżera
Lica-róże, usta-wiśnie.
¹szeląg (daw.) — drobna mieǳiana moneta. [przypis edytorski]
²kiep (daw.) — dureń, głupiec. [przypis edytorski]
³kaduk (daw.) — diabeł, licho. [przypis edytorski]
⁴pomerł — ǳiś popr.: pomarł; pomrzeć: umrzeć. [przypis edytorski]
⁵Achilles (mit. gr) — eden z uczestników wo ny tro ańskie . Według legendy był odporny na wszelkie ciosy,
a ego edynym słabym punktem była pięta. Zginął traﬁony w nią strzałą Parysa. [przypis edytorski]
⁶szaniec — umocnienie obronne, wał, okop. [przypis edytorski]
⁷folĳałach — ǳiś popr.: foliałach; foliał: wielka, gruba księga. [przypis edytorski]

Przemĳanie, Nauka

Nauczony ale starczy,
Na ǳiewczęta patrzy z dala.
Trala… lala… trala… lala…
Choćby chciał, lecz sił nie starczy.
Ubił, ubił żąǳom tamę
I tryb życia wiódł niewinny,
Aż mu inny, inny, inny,
Ukochaną porwał damę.
Zabawa, Młodość

He więc, póki służy krasa⁸,
Prze… hasu ⁹, prze… hasu życie,
I nie żału przy kobiecie…
Pięt nie żału , ni obcasa!
Chwyta , co ci dola winna!
I w tan, i w tan sta miłośnie.
Dam nie żału : patrz, ak rośnie
Coraz inna, inna, inna!

⁸krasa (daw.) — uroda. [przypis edytorski]
⁹Prze… hasuj — od: przehasa ; hasać: bawić się wesoło, biegać, tańczyć. [przypis edytorski]
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