


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Gdy się człowiek robi starszy…
Gdy się człowiek robi starszy,
Wszystko w nim po trochu parszy-

Starość, Przemĳanie,
Melancholia

wie e;
Ceni sobie spokó miły
I czeka, aż całkiem wyły-

sie e.

Wówczas przychoǳą nań żale,
Szczęścia swego liczy zale-

Zmysły, Erotyzm

głości,
I, mimo tak smutne znamię,
Straszne go chwyta ą namię-

tności…

Z desperac ą patrzy czarną
Na swe lata młode zmarno-

wane,
W wspomnień aureolę boską
Pręży myśli swo e rozko-

chane…

Z żalem rozważa w swe nęǳy
Każde nicniebyłomięǳy-

Flirt, Wspomnienia

nami,
Każdy niedopity puchar,
Każdy flirt młoǳieńczy z kuchar-

kami…

Wspomni, z akąś wielką gidią
Swe gruchania, ach, ak idio-

tyczne,
I czu e w grzbiecie wzdłuż szelek
Jakieś ǳiwne prądy elek-

tryczne…

Jakaś gęś, z którą do rana
Szukali na mapie Ana-

tolii,
Jakiś powrót łódką z Bielan,
Jakiś wieczór pełen melan-

cholii…

Gdybyż, ach, snów wskrzesła mara,
ǲiergana w rozkoszy ara-
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beski,
Gdybyż boda raz, ach, gdyby
Sycić swą chuć, ak sam Przyby-

szewski!…

I wdecha zwiędłe zapachy
Nad swych marzeń trumną nachy-

lony,
I w letnią noc, w smutku szale,
Łzami skrapia własne kale-

sony…
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E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-gdy-sie-czlowiek-robi-
starszy
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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.
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