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Do Malabarki¹
 .  -

Z drobną nóżką i rączką dałać przyroda² szczodra
Na zawiść na pięknie szym białym szerokie biodra;

Kobieta, Natura

Myślącemu artyście drogi twó kształt uroczy;
Czarnie sze nad twe ciało twe aksamitne oczy.
W błękitów, w słońca kra u, kędy cię twó Bóg stworzył,
Twó los — zapalać fa kę, którą pan w usta włożył,
Dostarczać świeże wody, wonności lać do czary,
Ró natrętnych komarów wypłaszać spod kotary,
A gdy pod tchnieniem ranka westchną aworów lasy,
Zakupywać na rynku banany, ananasy.
Dokąd chcesz, bosą nóżką, błąkasz się ǳień calutki
Nucąc z cicha nieznanych, starych piosenek zwrótki;
A gdy wieczór nade ǳie w purpury swe szkarłacie, Sen
Na spoczynek twe ciało złożysz na miękkie macie,
I zaro ą się żywo w snach twych kolibry liczne,
W snach, co ak ty kwitnące i ak ty będą śliczne!
Czemuż cię, ǳiecię szczęścia, ku Francyi myśl unosi, Kobieta, Kobieta ”upadła”,

MiastoKrainie przeludnione , gǳie boleść żniwo kosi?
Po co szorstkim żeglarzom zawierzać na niepewne
I drzewom twe O czyzny słać pożegnanie rzewne?
Ty, ledwie przyoǳiana muślinu lekką tkanką,
Tam pod śniegiem i gradem skostniałabyś, wygnanko.
Jakbyś opłakiwała twó spokó i swobodę,
Gdyby, twardym gorsetem ścisnąwszy łono młode —
Przyszłoć o chleb wieczorny żebrać³ w tym naszym bagnie,
Sprzeda ąc woń twych wǳięków każdemu, kto zapragnie,
I ścigać w zamyśleniu przez brudną mętów przesłonę
Nieobecnych kokosów wiǳiadła rozproszone!

¹Malabarka — mieszkanka Malabaru, regionu w płd. Indiach, obe mu ącego wybrzeże i rozciąga ące się
wgłąb lądu obszary lasów tropikalnych; daw. księstwo pod panowaniem bryty skim. [przypis edytorski]

²dałać przyroda — dała ci przyroda. [przypis edytorski]
³przyszłoć (…) żebrać — przyszło ci żebrać. [przypis edytorski]
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