


 

 

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
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Słówka
Gdy coś mnie nadto wzruszy
Lub serce mi podrażni,

Słowo

Chowam się aż po uszy
Do swo e wyobraźni.

Tam, o każǳiutkie porze,
Schronienie mam zaciszne,
Gǳie myśl wyprawiać może
Przeróżne rzeczy śmiszne.

Miast czerpać próżną chwałę
W tym, że ak z książki gada,
W głupiutkie słówka małe
Calutka się rozpada.

Te słówka mi uciechy
Sprawia ą nieraz mnóstwo,
Lubię ich puste śmiechy
I ducha ich ubóstwo.

Jak błazenkowie mali
Słówko się z słówkiem cacka,

Zabawa, ǲiecko, Erotyzm

To ęzor mu wywali,
To szczypnie e znienacka.

Jedno przez drugie hasa
Wyda ąc kwik wesoły,
Niby ǳieciaków masa,
Gdy wyrwie się ze szkoły.

Jednemu w te pogoni
Pąsem nabiegną lice,
Gdy żywszy ruch odsłoni
Młoǳiutkich płci różnice;

Inne troszeczkę z boku
Przystanie gǳieś nieśmiele
I stoi z mgiełką w oku
Jak zadumane cielę;

Te dwa w pustocie nowe
Ob ęły się przy emnie
I same w rym gotowy
Splata ą się beze mnie;
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Ja patrzę na niewinne
Figielki miłych ǳiatek
I wolę niźli inne
Ten mały, własny światek…
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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.
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.
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