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Stefania
Powieść psychologiczna z kajetu pensjonarki
Kto poznał panią Stefanią¹,
Ten wolał od innych pań ą.
Coś w nie uż takiego było,
Że popatrzyć na nią miło.
Oczy miała ak bławatki
I na sobie ładne szmatki.
¹Stefanią — ǳiś popr. forma B. lp: Stefanię (autor użył formy dawnie sze
dla rymu i dla żartu). [przypis edytorski]

Chociaż to rzecz dosyć trudna,
Zawsze była barǳo schludna.
Aż mówił każdy przechoǳień:
«Ta się musi kąpać co ǳień».
Choć męża miała ﬁlistra,
W innych rzeczach była bystra.
Jeźǳiła aż do Abac i
Po temat do konwersac i.
Prócz tego natura szczodra
Dała e b. ładne biodra.
Raz ą poznał eden malarz,
Który często pĳał alasz.
Jak ą zobaczył na ﬁksie²,
Zaraz w nie zakochał w mig się.

²ﬁks (przest., z . jour ﬁxe: ustalony ǳień) — spotkanie towarzyskie, przyęcie. [przypis edytorski]
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Miała w uszach wielki topaz
I była wycięta po pas.
Przedtem wiǳiał różne panie,
Ale zawsze barǳo tanie,
I do swego interesu
Miały dosyć podłe dessous³.
Strasznie się zapalił do nie ,
Wszęǳie za Stefanią goni.
Miał kolorową koszulę
I przemawiał barǳo czule,
Żeby dała mu natchnienie,
Ale ona mówi, że nie.
Że umi kochać bez granic,
Ale to tyż było na nic.
Potem e mówił na raucie:
«Dałbym życie, żebym miał cię».
³dessous (.: pod spodem) — bielizna. [przypis edytorski]
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Jak zobaczył, że nie sposób,
Poszedł znów do tamtych osób.
Ale uż zaraz za bramą
Mówił, że to nie to samo.
Takie dostał ǳiwne manii,
Że chciał tylko od Stefanii.
Bo to zawsze est na głupsze,
Kiedy się kto przy czym uprze.
Mówili mu przy aciele:
«Czemu esteś takie cielę,
Z kobietami trzeba twardo,
A nie cackać się z pulardą.»
Więc e zaczął szarpać suknie,
A ta ak na niego fuknie.
Wtedy całkiem stracił humor
I upĳał się na umor.
 -   Stefania



Potem do Stefanii lube
List napisał dosyć gruby,
Że to bęǳie znakomicie,
Jak sobie odbierze życie.
A ona myślała chytrze:
«To by było nie na brzydsze.»
Lecz ak przyszło co do czego,
Jakoś nic nie było z tego.
Potem znowu za lat kilka
Przyszła na nią taka chwilka.
I myślała, czy to warto
Było być taką upartą.
Lecz tymczasem mu wychłódło,
Bo uż była stare pudło.
Tak to luǳie trwonią lata,
Że nie są ak brat dla brata.
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Z tym na większy est ambaras,
Żeby dwo e chciało naraz.
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