


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Życie wymarzone
 .  

W sali: kominek, szczapy drewna; świece płoną,
Zawsze na czas wieczerza, palmy i gitary,

Arkadia, Kondyc a luǳka,
Marzenie

Florety, kwiat granatu, wonny tytoń stary,
Gǳie można długo gadać w noc pod gwiazd obroną.

Na wiosnę bzy, konwalie, róż pobladłe łuny,
Latem lipy, aśminy i smukłe goźǳiki
Pełgałyby w zmierzchaniu; w dole szmer muzyki,
Gǳie tak miło wałęsać się pełnym zadumy.

Mężczyźni wszyscy byliby wyborne rasy,
Poskromiciele prości na trudnie sze Muzy,
Wsparłyby się kobiety o ich szorstkie bluzy,
Po rosie wlokąc uśmiech wǳięczny i atłasy.

Tak by się rozmyślało, zagubionym w wonie,
Perfum i ramion w bieli, kwiatów i wachlarzy,
O asnych włosach miękkich, o ściemnione twarzy,
Stuleciach dawno zgasłych, poniechane stronie.

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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zycie-wymarzone
Tekst opracowany na podstawie: Lirycy ancuscy, tłum. Stefan Napierski, tom I, wyd. skł. gł. Towarzystwo
Wydawnicze J. Mortkowicza, Wraszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aneta Rawska, Dorota Kowalska, Justyna Lech, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: ruffin_ready@Flickr, CC BY .
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.
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Jak możesz pomóc?
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