


 

 

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.

TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI
 „ ”

Pożegnanie¹
Skąd tu temat wziąć do nowe piosenki?

Skłopotany wzrok woǳę tu i tam;
Wtem zapachną mi bzów rozwite pęki

Gǳieś z ogródka hen: i uż temat mam.
Niech ǳiś reen mó wiosna sama nuci,

Niech rozprószy smęt mych esiennych lat,
Niech młodości me tętno mi przywróci,

Niech mi od nie w krąg się rozciepli świat.

Dość uż piosnce me ałowych konceptów,
Wspólnych naszych głupstw zbrzydł mi pusty gwar,

Niech ǳiś nuta e drży od cichych szeptów,
W rytmach e niech gra pocałunków żar.

Cóż mi wreszcie są wasze wielkie sprawy,
Obmierzł mi na szczęt własnych słówek spryt:

Dałem może wam parę chwil zabawy,
Wy nawza em mnie, więc esteśmy quitte.

Tych niewiele dni, które mi zostały,
Zanim zacznie świat czcić mó siwy włos,

Przemĳanie, Carpe diem

Wolę klecić uż wǳięczne madrygały,
W służbie pięknych dam stroić lutni głos;

A gdy z czasem, ach, zwykła rzeczy kole ,
Przy ǳie na mnie to, co się musi stać,

Choć z kretesem uż będę vieux rammolli²,
W nowe piosnce te mnie to bęǳie znać…

¹Pożegnanie — w wydaniu źródłowym pod tytułem podano melodię w zapisie nutowym. Tadeusz Boy-
-Żeleński pisze: Melodie zamieszczone w tym zbiorku zaczerpnięte są bądź z naszych popularnych, bądź też
z paryskich motywów. [przypis edytorski]

²vieux rammolli (.) — otępiały starzec. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-pozegnanie
Tekst opracowany na podstawie: Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka: zbiór wierszy i piosenek, nakł. Księgarnia
Polska B. Połonieckiego, Lwów; wyd. E. Wende, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Zaproszenie do Zielonego Balonika, Kazimierz Sichulski (-), domena publiczna
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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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