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W knajpie
 .  
Marzeniem: nie zawsze adać,
Ale żartować, pić, gadać,
Gdy noc zapada;
Na dnie szklanki śleǳić rysy,
Śmiać się z was, dumne cyprysy,
Mogiło blada!

Carpe diem

Nie przeczyć rac i nikomu
I w niczym, kiedy tam w domu
Znów zupa stygnie;
Zapomnieć, o, wielkie słowa,
Że kędyś tacza się głowa
ǲieci w malignie.
Mĳa się, gubiąc wśród drogi,
Przy acioły, mĳa wrogi,
Czułości płoną!
Lepie zagrać sobie w kości,
Słowa to chwyty miłości,
Z które się kona.
Ich — nigdy nic nie przemienia,
Znalazłem w chwilach natchnienia
Smętek tych rzeczy,
Których nie po mą gamonie:
Wzgardliwy, przybieram skronie
W laur, który przeczy.

Poeta

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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.
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