Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI
  ()

Spleen
Smutek w sercu moim mieszka
I tak gryzie mnie ak weszka.
Gryzie duszę mo ą biedną
O co? to uż wszystko edno.
Przyczyn est ogromnie wiele
Na duszy ak i na ciele.
Coraz rzaǳie mi się zdarzy,
Bym uśmichnął się na twarzy,
Ciągle myślę aż do skutku
O moim dotkliwym smutku.
O, ak mnie to czasem nuǳi
Patrzyć na cierpienia luǳi.
Czasem się nieszczęście stało,
Że ǳieciątko robi biało.
Ja się na to krzywię troszki
I da ę skuteczne proszki,
Po których, mówię, że ono
Bęǳie robiło zielono.
Jeszcze barǳie bez naǳiei
Pęǳę życie przy kolei.
Z tą kole ą bywa różnie:
Czasem komuś członki urżnie,
To znów daǳą znać o zmierzchu,
Że ktoś ﬂaki ma na wierzchu;
Wielka bywa rozmaitość
Rzeczy, które buǳą litość.
Ja się znowu troszkę krzywię,
Jadę na lokomotywie,
To znów, naśladu ąc giemzę¹,
Skaczę sobie w lot na bremzę²,
Myślę często tylko przy tem,
Żeby uż być emerytem.
Innych zmartwień też est sporo:
Lewą nogę rok mam chorą,
Choć czyniłem to i owo,
Żeby ona była zdrową.
Ale na cięższa choroba
Jest dla mnie. . . . . . . . . .
....................³
¹ e
— zamsz, kozia skóra wyprawiona chropowato. [przypis edytorski]
² e
— roǳa hamulca w pociągu, duże stalowe koło na tylne ścianie wagonu. [przypis edytorski]
³ le n
e l n e — Dokończenie tego wiersza dla szczególnych przyczyn nie mogło być
zamieszczone; życzliwy czytelnik zna ǳie e w pośmiertnym wydaniu pism poety, którego terminu nie możemy
na razie oznaczyć (Przypis wydawcy). [przypis redakcy ny]
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