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Przygoda z lalką
Panna Stefcia i Maryla

Nie są to zbyt grzeczne damy,
Nawet — powiem wam w sekrecie —

Nie słucha ą czasem mamy.

Panna Stefcia i Maryla
Nad Duna cem bawiąc w lecie —

Proszę spo rzeć, gǳie Karpaty,
A Duna ec wnet zna ǳiecie.

Otoż bawiąc nad Duna cem
Cały ranek i ǳień cały,

Na urwistym brzegu rzeczki,
Na kamieniach siadywały.

A co eszcze było śmiechu,
A co drwinek z innych ǳieci:

«Ucieka cie! ucieka cie!
Bo Duna ec na was leci»

Aż raz wpośród śmiechu, drwinek
Smutna stała się przygoda:

Lalka panien wpadła w rzekę,
Het ą, precz, poniosła woda…

«Jezus Mar a!» — krzyczą obie —
— Co się stało? — pytam — «Boże!

Lalka nasza, edynaczka,
Lalka nasza wpadła w morze!»

Szczęściem Filuś to zobaczył,
Skoczył pędem na głębinę,

Dał łbem nurka — i wydobył
Zwłoki lalki mokre, sine…

Ile było narzekania,
Ile płaczu i lamentu!

Ale damy ostrożnie sze
Od owego są momentu.
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