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Wracaj do ojca, pani.
Ty wolisz potwory,
Które mają gładkie lica i zakłamane
Adieu, moja Piękna,
Ja zawsze cię zachowam
Jako promyk słońca, który wszedł do ciemne
Jaskini nieszczęścia.

Jestem Piękna.
Doprawdy
Nie wiem, co to znaczy.
Tak mnie ojciec
Wołał od wczesnych lat tycia,
Jestem Piękna I w tym Imieniu
Jest jakiś cleń - lęk, który mnie ogarnia.
Bo przeciei piękno przywabia potwory,
Prawda, mój ojcze?

Pokochaj te dziwne zwierzęta,
jak Pan nasz pokochał; za to,
ie takie dziwaczne.
Bądź tym brzydactwom
przyjaciółką,

jak Pan jest ich przyjacielem.
Za to, ie takie okropne.
Rzecz bowiem w tym,
aby się nawzajem szanować:
i ten z ryjkiem - tego z dziobem ~<
ten z rogami - tego z trąbą;
ten ze skrzydłami
- tego, co rechocze.

A więc bywaj, pani.
I stłucz lustro jeszcze dzisiaj, zaraz.
Dobrze ci radzę,
bo w przeciwnym razie
przeklniesz tę chwilę,
gdyś wzięła je do ręki.
Dobrej nocy, Piękna.

Jam jest druga panna,
imieniem Zachłanna,
Zjadam, co podfrunie:
motyl lub dziewanna;
Pyza albo łyza,
nawet mydło w wannie,
Wszystko to Zachłanna
pochłania zachłannie;
Stołem

mym sznycelek,
łożem mym brytfanna,
Pulchna jak serdelek
jest panna Zachłanna

- mułem i
A to tygrys bengalski, a to słoń zdziczały, a to
ludożercy. I ludzie miejscami
głupi - o, jak wspaniale głupi I
Za stary, pogięty widelec
sprzedadzą ci wołu: za funt
tabaki dwa funty złota. Więc
my hap - carap - pchamy co
się da, do kiesy.
Złoto, złoto, mamy złoto.
...

Jestem córka Dumna;
bardzo z tego dumna,
Że naprawdę jestem
aż nieznośnie dumna.
Jeśliś sam jest dumny,
nie przystępuj ku mnie
Bo ci dumnie powiem,
że odpowiem dumnie.
Próżno więc w zadumie
dumny sobie duma:
skąd w tej dumnej Dumnej
taka dumna duma?

Szliśmy lądem

wielbłądem.

To było tak:
Jasny Pan kiedyśmy wracali
nadział się na jakąś ludzką
krowę czy też krowiego
człowieka a to wszystko
przez wzgląd na tę krowią
tffffu na tę czarną różę co
to ją chciał dla panienki i
ta krowia - ludzka postać
powiedziała, że albo jasna
panienka przyjdzie do tej
żony za krowę tfffu do tej
krowy za żonę albo też pan
wyciągnie kopyta, więc
niech panienka wybiera
albo tatuś przy życiu albo
krowa za męża to znaczy
żona za krowę to znaczy
mąż za żonę to znaczy
krowa za krowę a zresztą
czy ja to rozumiem ...
Skończyłem.

Witamy, witamy, witamy,
Lubimy tu piękne damy.
Choć głowy za to nie damy,
że lubią nas piękne damy.
Prosimy, prosimy, prosimy
Na ciasta, lody i kremy,
A gdy się na afront natkniemy,
To sami te kremy zjemy.
Witamy, witamy, witamy,
Lubimy tu piękne damy,
Choć głowy za to nie damy,
Że lubią nas piękne damy.

To nieuczciwe, panie.
Od pięciu lat służę, a jeszcze
nikogo nie ciąłem.
Ja chcę robótki!
Ja się domagam robótki!
Ja jestem pracuś
i ja żądam robótki! ...

PIĘKNA

PIĘKNA

PIĘKNA

IDZIEI

IDZIEI

IDZIE!

Słuchaj książe

- mówi jędza
Jest, co czary te przepędza,
Ze szpetoty cię dostanie
Jedno tylko: MIŁOWANIE.

więc zdejmę twój frasunek,
Gdy cie sparzy pocałunek.
Gdy cie miłość słodka sparzy,
Wrócisz, książe, do swej twarzy.
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