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Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą —
Prócz tego, że się garną do twego uśmiechu,

Słowo, Flirt, Miłość

Pewne, że się twym ustom do cna wytłumaczą —
I nie wstyǳą się swego mętu i pośpiechu.
Bezładne się w tych słowach niecierpliwią wieści —
A a czekam, ciekawy ich poza mną trwania,
Aż e sama powiążesz i ułożysz w zdania
I brzmieniem głosu dodasz znaczenia i treści…
Skoro e swo ą wargą wyszepczesz ku wiośnie —
Sta ą mi się tak asne, niby rozkwit wrzosu —
I rozumiem e nagle, gdy giną radośnie
W śpiewnych falach two ego, co mnie kocha, głosu.

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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