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Gdy się człowiek robi starszy…
Gdy się człowiek robi starszy,
Wszystko w nim po trochu parszywie e;
Ceni sobie spokó miły
I czeka, aż całkiem wyłysie e.

Starość, Przemĳanie,
Melancholia

Wówczas przychoǳą nań żale,
Szczęścia swego liczy zaległości,
I, mimo tak smutne znamię,
Straszne go chwyta ą namiętności…

Zmysły, Erotyzm

Z desperac ą patrzy czarną
Na swe lata młode zmarnowane,
W wspomnień aureolę boską
Pręży myśli swo e rozkochane…
Z żalem rozważa w swe nęǳy
Każde ic iebyło ię y
a i,
Każdy niedopity puchar,
Każdy ﬂirt młoǳieńczy z kucharkami…
Wspomni, z akąś wielką gidią
Swe gruchania, ach, ak idiotyczne,
I czu e w grzbiecie wzdłuż szelek
Jakieś ǳiwne prądy elektryczne…
Jakaś gęś, z którą do rana
Szukali na mapie Anatolii,
Jakiś powrót łódką z Bielan,
Jakiś wieczór pełen melancholii…
Gdybyż, ach, snów wskrzesła mara,
ǲiergana w rozkoszy arabeski,

Flirt, Wspomnienia

Gdybyż boda raz, ach, gdyby
Sycić swą c , ak sam Przybyszewski!…
I wdecha zwiędłe zapachy
Nad swych marzeń trumną nachylony,
I w letnią noc, w smutku szale,
Łzami skrapia własne kalesony…
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