
„Ułańska jesień”, Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) 

Przeżyłem moją wiosnę szumnie i bogato 
Dla własnej przyjemności, a durniom na złość, 
W skwarze pocałunków ubiegło mi lato 
I szczerze powiedziawszy – mam wszystkiego dość… 

Ustrojona w purpurę, bogata od złota 
Nie uwiedzie mnie jesień czarem zwiędłych kras, 
Jak pod szminką i pudrem starsza już kokota, 
Na którą młodym chłopcem nabrałem się raz. 

A przeto jestem gotów, kiedy chłodną nocą 
Zapuka do mych okien zwiędły klonu liść, 
Nie zapytam o nic, dlaczego i po co, 
Lecz zrozumiem, że mówi: ,,no, czas bracie iść”. 

Nie żałuję niczego, odejdę spokojnie, 
Bom z drogi mych przeznaczeń nie schodząc na cal 
Żył z wojną jak z kochanką, z kochankami – w wojnie 
A przeto i miłości nie będzie mi żal… 

Bo miłość jest jak karczma w niedostępnym borze, 
Do której dawno nie zachodził nikt, 
Gdzie wędrowiec wygodne znajdzie czasem łoże, 
Ale – własny ze sobą musi przynieść wikt. 

A śmierci się nie boję – bo mi śmierć nie dziwna 
Nie siałem na nią Bogu nigdy nudnych skarg 
Więc kiedy z śmieszną kosą stanie przy mnie sztywna 
W dwu słowach zakończymy nasz ostatni targ. 

W takt skocznej kul muzyki, jak w tańcu pod rękę 
Włóczyłem się ze śmiercią całkiem, za pan brat” 
Zdrową głowę wsadzałem jej czasem w paszczękę, 
Jak pogromca tygrysom, którym wolę skradł. 

A potem mnie wysoko złożą na lawecie 
Za trumną stanie biedny sierota mój koń 
I wy mnie szwoleżerzy do grobu zniesiecie 
A piechota w paradzie sprezentuje broń. 

Do karnego raportu przed niebieskie sądy 
Duch mój galopem z lewej, duchem będzie rwał, 
Jak w steelu przez eteru przeźroczyste prądy 
Biorąc w tempie przeszkody z planetarnych ciał. 

Ja wiem, że mi tam w niebie z karku łba nie zedrą, 
Trochę się na mój widok skrzywi Święty Duch, 



Lecz się tam za mną wstawią Olbromski i Cedro, 
Bom był jak prawy ułan: lampart, ale zuch. 

Może mnie wreszcie wsadzą w czyścu na odwachu 
By aresztem… o wodzie spłacić grzechów kwit, 
Ale myślę, że wszystko skończy się na strachu 
A stchórzyć raz – przed Bogiem – to przecie nie wstyd. 

Lecz gdyby mi kazały wyroki ponure 
Na ziemi się meldować, by drugi raz żyć 
Chciałbym starą wraz z mundurem wdziać na siebie skórę, 
Po dawnemu… wojować… kochać się… i pić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Nagłe kochanie”, Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) 

Czy czary? Czy mi się coś marzy? 
Czy grozi rozumu mi strata? 
Me serce, jak trąbka do szarży, 
Zagrało trata tratata! 

Gdzieś gnałbym przez lasy, przez błonia, 
Za wiatrem, co liście z drzew zmiata, 
Na Boga! Podajcie mi konia! 
I grajcie trata tratata! 

Śmiertelny dławi mnie przestrach, 
I duszno mi, jakbym się zlatał, 
A w piersi już cała orkiestra 
Rozbrzmiewa trata tratata! 

Trafiła mnie miłość jak kula, 
Jak strzała z łuku skrzydlata, 
Więc serce się raną rozczula, 
Zawodząc trata tratata! 

Od nagłej i niespodziewanej 
Miłości gdy zginę dla świata, 
Pożegnaj mnie, pułku kochany, 
Fanfarą trata tratata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Moja fajka to stary i wierny towarzysz…”, Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-
1942) 

Moja fajka to stary i wierny towarzysz, 
Nie opuszcza mnie nigdy w doli i niedoli, 
Zarówno, gdy mnie życie radością okoli 
I gdy ty, Kumo Trosko, w sercu gospodarzysz. 

Wykurza myśli smętne jak natrętne muchy, 
Po szale pocałunków równowagę zwraca, 
Chwilę jałowej nudy czarodziejsko skraca, 
W siwych dymach przeszłości mej wskrzeszając duchy. 

Milszą jest mi machorka z mej starej fajki 
Niż urokliwe opium, niż wschodnie haszysze, 
Gdy z jej dymem wysoko… gdzieś w powietrzu wiszę 
I przeżywam cichutko moje własne bajki. 

…A czasem to się bawię z nią w lokomotywę 
Wypuszczam kłęby dymu, dumy całe chmury, 
I z hukiem monotonnym mknę przez mosty, góry, 
Mijam czarne tunele i dworce zgiełkliwe. 

Przez cudowne stolice, znane mi z atlasu, 
Przez cudne okolice, oglądane w kinach, 
Po lśniących, w nieskończoność ciągnących się szynach 
Lecę gdzieś… gdzie już nie ma przestrzeni ni czasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Dobra rada”, Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) 

Choć myśl twa czasem rymem dzwoni 
I słowa tańczą w serca takt, 
Nie musisz zaraz czwórką koni 
Na poetycki wjeżdżać trakt. 

Dla słodkiej śpiewaj swej bogdanki, 
Na sercu jak na cytrze graj, 
Ale nie szybuj w górne szranki, 
Nie chodź, gdzie święty kwitnie gaj. 

Swoje marzenia i tęsknoty 
Puść na samotnych paszę łąk, 
Nie myśl, że każdy twój erotyk 
Świat zmusi, by z zachwytu kląkł. 

Teosi, Zosi, Oli, Poli 
Zwierzaj się, gdy zakwitnie bez, 
Ze swych sercowych melancholii, 
Podlanych ckliwym sosem łez. 

A gdy natchnienie tak cię pali, 
Że rady se nie możesz dać. 
Najlepiej pałę dobrze zalej, 
Zdejm buty i połóż się spać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Błogosławieństwo”, Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) 

Niech będą oczy twe błogosławione 
Rodne siostrzyce nie nazwanych komet, 
Świecących w raju, który śnił Mahomet. 
Pochodnie szczęścia w mrokach zapalone, 
Niezrozumiały i dla cię, dziewczyno, 
Cud, wodę uczuć zmieniający w wino 
Niech będą oczy twoje pochwalone! 

Niech pochwalone będą twe spojrzenia, 
Co kwitną w głębi twych przepastnych źrenic, 
Słodsze od pieszczot wschodnich oblubienic, 
Haszysze miodne, wody upojenia, 
Źródła miłości – krynice ekstazy 
I zapomnienie! O, po tysiąc razy 
Niech pochwalone będą twe spojrzenia. 

Błogosławiona niech będzie ta chwila, 
Gdym po raz pierwszy w oczu twoich łunie 
Stanął, przyjąć ich spojrzeń komunię. 
W kornej podzięce serce me się schyla 
Za łzy, rozkosze, radości i bóle, 
Za krótkie szczęście i długą niedolę, 
Błogosławiona niech będzie ta chwila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Na łuku tęczy, co się pali….”, Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) 

Na łuku tęczy, co się pali 
Blaskiem rubinów i opali 
Nad morzem sinych chmur 

Zrodzone w snów młodzieńczych pyle 
Zawisły tęsknot mych motyle, 
Płochliwy marzeń CHÓR. 

Wiem… gdzieś daleko…. hen…. daleko, 
Za siódmą górą, siódmą rzeką, 
Gdzie bajka sny me tka, 

Kwitną spojrzenia mej królewny 
I głos jej słodki, rześki, śpiewny 
Za moim sercem łka. 

Dla mnie jest ona i przeze mnie, 
Lecz wiem, że szukać jej daremnie, 
Dzieli nas siedem gór 

I ten łuk tęczy, co się pali 
Blaskiem rubinów i opali 
Nad morzem sinych chmur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Sentymentalna zasadzka”, Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) 

Jak na pierwszą kulę, o świcie, przed bojem, 
Tak na ciebie czekam, z takim niepokojem. 

Na rogu ulicy, w małej kawiarence, 
Czekam cię z tęsknotą, w niepokoju, w męce. 

Popijam powoli kwaskowatą kawę, 
Ciasto też smakuje, jak gdyby gorzkawe. 

Czytam pilnie dziennik, wciąż na jednej stronie, 
„Przemówienia Brianda”, „Europa płonie”. 

Patrzę na ulicę zza rogu gazety, 
Znowu ktoś przechodzi, ale znowu nie ty. 

Czas się ze mną droczy, mógłbym na to przysiąc, 
Lecz czekam jeszcze, rachując do tysiąc. 

Ulituj się wreszcie, połóż kres mej męce, 
Nie ma cię i nie ma!… przeszedłem już pięćset! 

Wszak zwykle przechodzisz tędy o tej porze, 
Co się mogło zdarzyć?… Myślę chora może? 

Już tracę nadzieje… Co robić?… Jak parno! 
Poddać się?… Przenigdy!… Kelner, jeszcze czarną! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Szwoleżerski spleen”, Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) 

Bo trzeba nas zrozumieć, mnie i mój niepokój 
Jak się we dwójkę rwiemy do rzeczy niezwykłych, 
Do zjawisk, które zanim powstały, już znikły, 
A i serce – przepraszam – także na coś czeka, 
Jak serce szewca, krawca, prostego człowieka 
I ma prawo prywatne szczęście mieć na oku. 

Czy dziw, że nam publiczność w kawiarniach obrzydła, 
Czy to dziwota wielka, albo wielka wina, 
Że nie starczą nam radio i dźwiękowe kina? 
A jeśli każdy burżuj chce porastać w pierze 
Mogę i ja, choć jestem rzetelny szwoleżer, 
Tęsknić, aby mój kasztan porósł nagle w skrzydła. 

A wówczas, wyczekawszy na pierwszą okazję 
Przy zorzy księżycowej, albo ranem złotem 
Ponad chmury wyskoczyć takim samolotem 
I z wichrem planetarnym puściwszy się w taniec 
Gonić na koniec świata, dalej – na złud koniec, 
Swą własną zwariowaną ścigając fantazję. 


