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TRISTAN DERÈME

(Ach! rzucić sieci zdarte…)
 .  
Ach! rzucić sieci zdarte, wędki i robaki,
I te książki! Być prostym, ak wie skie chłopaki,
Być nie-smutnym, podrwiwać z mieszczuchów kataru,
W chłodne wieczory brzdąkać, szczycić się gitarą,
Na miłostkach poprzestać, nie wzdychać: niestety,
Są szczęśliwi, gdy grube złożą triolety¹,
Kiedy rymu ą: sągi-ongi, żonki-dżonki.
Lecz czuć, że życie siecią est gęste koronki,
Pod którą drga twarz obca, e się, blady, bo ę…
Wokół twe kiści nagie wĳą się powo e.

¹tri et — roǳa wiersza o stroﬁe ośmiowersowe i specyﬁcznym ukłaǳie dwóch rymów, w którym czwarty
i siódmy wers powtarza pierwszy, a ósmy est taki sam ak drugi (ABaAabAB). [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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