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TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI
 „ ”

Kilka słów w obronie świętości mał-
żeństwa¹
ǲiwny akiś w po ęciach

szerzy się zamęt,
Małżeństwo

Czy małżeństwo to kpiny,
czy też sakrament?

Jakaś zaraza padła
Na wszystkie nasze stadła,
Zamiast sieǳieć spoko nie,
Wszystko ǳiś w wo nie.

Dawnie , kto się raz złączył
w bożym przybytku,

Wieǳiał, że ma do śmierci
trwać w swym korytku,

Rozumiał, że ten związek
To twardy obowiązek,
Dwie dusze w ednym ciele,
Flaki w nieǳielę.

Małżeństwo

Co Bóg komu przeznaczył,
brano w pokorze,

Nikt nie robił grymasów,
że tak nie może.

Cel przyświecał im wzniosły,
ǲiatki ku górze rosły,
No i tak się tam żyło,
Jakoś to było.

Jakież ǳiś społeczeństwa
przyszłość ma szanse,

Szczęście

Skoro luǳie z małżeństwa
czynią romanse?

ǲiś czy prosty, czy krzywy,
Każdy chce być… szczęśliwy!
A to czysta wariac a
Ta demokrac a!

Wszęǳie ǳiś do narzekań
widać tendenc ę,

Mąż, Seks

Wszęǳie skargi na mężów

¹Kilka słów w obronie świętości małżeństwa — melodia ta sama, co w utworze Pochwała ojcostwa z tego
samego zbioru Piosenki „Zielonego Balonika”. Tadeusz Boy-Żeleński pisze: Melodie zamieszczone w tym zbiorku
zaczerpnięte są bądź z naszych popularnych, bądź też z paryskich motywów. [przypis edytorski]
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imp… ertynenc ę,
Trudno, mó miły Boże!
Każdy robi co może:
Wszakże nie est nikt z panów
Pułkiem ułanów…

Ówǳie znów mąż stroskany
krzyczy: o rety!

Żona

Jak to, a mam żyć z gęsią
zamiast kobiety?

Są i takie wypadki,
Fakt znów nie est tak rzadki,
Spo rzy pan po te rzeszy,
To cię pocieszy.

Tam znów młode ǳiewczątko
wprost od ołtarzy

ǲiewictwo, Asceta

Sta e w progu sypialni
z powagą w twarzy,

Zapowiada ci ostro,
Że chce być tylko siostrą…
(Mo a miła pieszczotko,
Bądźże choć ciotką!)

Wszystko ǳiś rozwodami
sobie urąga

Rozstanie

Separac ą od stołu,
no i szezlonga:

Łączą się parki lube
Z sobą niby na próbę,
Nim nie zna ǳie się czego
Przyzwoitszego…

Gdy więc takie ǳiś macie
kapryśne gusty,

Ślub, Urzędnik

Nie miesza cież kościoła
do te rozpusty,

Kto ma interes pilny,
Niech bierze ślub cywilny,
Sko arzy młodą parę
Prezydent Sare².

Pisane w r. .

²Sare, Józef (–) — wiceprezydent Krakowa w latach –, z zawodu architekt, ǳiałacz Z ed-
noczenia Polaków Wyznania Mo żeszowego. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
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Ten utwór est w domenie publiczne .
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Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-
w-obronie-swietosci-malzenstwa
Tekst opracowany na podstawie: Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka: zbiór wierszy i piosenek, nakł. Księgarnia
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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: Zaproszenie do Zielonego Balonika, Kazimierz Sichulski (-), domena publiczna
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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