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Zazdrośnicy…
Zazdrośnicy daremnie chcą pochlebić pierwsi
Czarom, skrytym w twym ciele z mo ą o nich wieǳą!
Oczy, co się rzęsami nie tknęły twych piersi,
Czyliż pustym¹ domysłem te czary wyśleǳą?

Kto w chwili pocałunków nie zagrzał swe dłoni
Na twych bioder nawrzałe żąǳą przegięcinie,
Nie potrafi określić upo eń te woni,
Co z ciebie, ako z róży, snem potarte , płynie.

Kto ustami w nóg twoich nie wdumał się dreszcze,
Nigdy dość nie wysłowi twych oczu omdlenia,
A choćby e ǳień cały badał bez wytchnienia,
Nie wypatrzy z nich tego, co a z nich wypieszczę!

¹pusty — ałowy, bezpodstawny. [przypis edytorski]
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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?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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