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l. 
W Nancy we Francyi mąż dzielny żył, 
Blacharskiego on kunsztu mistrzem był, 
Wykuł on siłą swej dzielnej prawicy 
Wspaniały posąg orleallskiej dziewicy ... 
l na rynku postawił posąg ów, 
W blachy odziany od stóp do głów, 
Z wszystkich stron metal jak najrzadszy 
l zalutowane jak się patrzy! 

A miał ów mąż córeczkę cud, 
Do której wzdychal męzki ród, ... 
Lecz papa cnoty strzegł jak smok 
l nie opuszczał jej na krok!.. 
Nemezis czycha zaś tam i tu, 
Bo nagle córka mówi mu: 
"Ach , ojcze skrusz twego serca stal 
.,1 puść mnie na mas.kowy bal!" ... 
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W blacharzu zakip i ała złość: 
,,Nie pójdziesz nigdzie i na tern dość! ·• 
Lecz córka łez wylewa zdrój : 
."Ach! wyrodny ojciec! Potwór, zbój 1·· 
Aż blacharz rzekł widząc taki żal: 
"Niech cię djabli wezmą, idż na bal! 
"Tu masz drugi kostjum Joanny D'arc!" 
To mówiąc, nie żałował · swych rąk ni bark, 
Wnet ubrał swą c<JrkG w metal jak najrzadszy 
l wszędz i e r.alulował, jak się patrzy!. .• 

li. 
Brzmi muzyka wśród świetlnych sal 

· l taliczy też dziewica, 
Z nią młodzian przystojny podziwia bal 
l kastjurnem jej się zachwyca .. .. 
A potem w loży już sam na sam, 
Więc kawior, ostrygi, szampany ..... 
On jej szepce: ,,ach, chere madame!" ... 
A ona mu wzajem: "kochany!" .. .. 

l kiedy już wszystko dobrze szło ... .. 
jej kostjum im popsu t symfonjG tą .. .. 
Zaklął siarczyście młod z ian r. gniewu blady : 
" A, psiakrew! nie da rady!" .... 
A w domu tam ojca niepokój ź re 
O cnotę córki, z którą może być źle!... 
Ze strachu aż zjeżył mu się włos , 
Więc czemprędzej biegnie, drżąc o córki swej los. 

l na sali balowej w głos się drze : 
"Nie widz ieliści e mojej córl<i gdzie? ..... 
,,Tej co miała kostjum Joanny D'arc!" ... 
Lecz zamiast odpowiedzi dostał jeszcze w kark! 
Aż kelner z loży, który był mu dobrze znan: 
" Owszem był tu przed chwilą jeden pan 
"l zabrał· pe.ten zapału i werwy 
,, l( luczyk, .... którym otwiera się konserwy! ' .... 
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