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TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI
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Litania ku czci P. T. Matrony Krakowskiej

INWOKACJA:
Dosto na Pani! Sporo lat uż mĳa, ak słucham potulnie i cierpliwie potoków Twe wymowy; racz więc przymknąć teraz na chwilę Twe słodkie usteczka i pozwól mi przemówić,
a postaram się — w przeciwieństwie do Ciebie, Pani, — być zwięzłym i treściwym.
O ty, polskie ziemi chwało,
Ty, postaci wpółmonarsza,
Ty, czcigodna, nazbyt mało
Opiewana, «damo starsza»;
Grzeczność, Obycza e

Ty, co z głębin swe kanapy
Wychyla ąc kibić tłustą,
Brzydkie swe nadstawiasz łapy
Przerażonym naszym ustom;
Ty, co z dosto eństwem w twarzy
Dźwigasz swe potworne kłęby,
O których lustmörder¹ marzy,
Szczerząc zakrwawione zęby;
I ty, uroczysta klempo,
W two e wieczne sukni bordo,
Z two ą beznaǳie nie tępą
— Powieǳmy otwarcie — mordą;
Ty, orędowniczko ǳielna
Uciśnione polskie nac i,
Arcykapłanko naczelna
Nasze starobabokrac i;
Ty, co w «Piątki» lub «Soboty»
Polskich dusz sprawu esz rządy,
Starodawne wskrzeszasz cnoty,
A druzgocesz «nowe prądy»;
Co na ﬁksach² i na rautach,
I na dobroczynne ses i
Pytlu esz o pruskich gwałtach,
O «modernie» i «seces i»;
Ty, co wszelkich zadań bytu
W mig rozcinasz każdy problem,
Gdy człek myśli, akim by tu
Zamknąć babie gębę skoblem;

Czarownica

Ty, strącona z Łyse Góry
W salonu fałszywy «ampir»³,
Gǳie nas bierzesz na tortury
I krew nudą ssiesz ak wampir;
Ty, co głupoty powagą
Na mądrze szych woǳisz za łby;
Ty! którą po śniegu nago
Człowiek bez litości gnałby;
¹lustmörder (niem.) — morderca na tle seksualnym, zboczeniec. [przypis edytorski]
²ﬁks (przest., z . jour ﬁxe: ustalony ǳień) — spotkanie towarzyskie, przy ęcie. [przypis edytorski]
³ampir — własc. empire (.: imperium), styl dekorac i wnętrz, rozwinął się na początku XIX w. pod wpływem odkrywane właśnie sztuki starożytne egipskie i rzymskie . [przypis edytorski]
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Ty, elokwenc i patoko⁴,
Coś est wiecznych sporów źródłem,
Czy cię nazwać starą kwoką,
Czy też racze starem pudłem;
Ty, co gorzko winisz męża
O prozaizm i coǳienność,
Gdy twa energia zwycięża
Nazbyt rzadko ego senność;

Żona

I ty, które czu ność tępi
Młodych wzruszeń powab czysty,
A co w Tomaszu à Kempi⁵
Dawnych gachów chowasz listy;
Ciało, Starość, Erotyzm

Ty, co zdarłszy z siebie płótna,
Oglądasz się w lustrze całą
I wzdychasz, ropucho smutna:
«On tak lubił mo e ciało…»
Ty, obrazie wiedźmy stare ,
Wydarty ze sztychów Goyi —
Powieǳ mi: przez akie czary
Jęczymy w niewoli two e ?
Z akim czartowskim blekotem
Omamienie na nas padło,
Że czynimy czci przedmiotem
Szpetność, głupotę i sadło?
Przez akie ǳiwne kuriozum
Tłuszcz bierzemy za charakter,
Puste gadulstwo za rozum,
A za obraz cnót klimakter⁇

Kobieta, Kobieta
demoniczna, Grzeczność,
Starość

Za co stwór podeszły wiekiem,
Co kobietą być już przestał,
A nigdy nie był człowiekiem,
Windu emy na piedestał⁇⁈
Próżne gniewy, próżne męstwo,
Nie nadeszła chwila eszcze —
Nazbyt silnie czarnoksięstwo
Ściska nas w potworne kleszcze;
Coraz ciaśnie , coraz dusznie ,
Coraz barǳie smutni, słabi
W takt kręcimy się posłuszni,
Jak nam zagra chochoł babi;
I tylko w tęsknocie ży em,
Czy nie wstanie aki Wandal,
Co przepęǳi babę kĳem
I zakończy raz ten skandal!…
⁴patoka — płynny, świeży miód. [przypis edytorski]
⁵Tomasz à Kempi, własc. Thomas à Kempis, a. Thomas von Kempen (ok. –) — niem. mnich katolicki,
przypisu e się mu autorstwo znanego ǳieła propagu ącego ascezę O naśladowaniu Chrystusa. [przypis edytorski]
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Pisane w r. .

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-litania-ku-czci-p-t-matrony-krakowskie
Tekst opracowany na podstawie: Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka: zbiór wierszy i piosenek, nakł. Księgarnia
Polska B. Połonieckiego, Lwów; wyd. E. Wende, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Carlos ZGZ@Flickr, CC BY .
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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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