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ADAM MICKIEWICZ

Do D…D…
Mo a pieszczotka gdy w wesołe chwili
Pocznie szczebiotać i kwilić, i gruchać:

Kobieta, PtakSłowo, Pocałunek, Flirt

Tak mile grucha, szczebioce i kwili,
Że nie chcąc słówka żadnego postradać,
Nie śmiem przerywać, nie śmiem odpowiadać,
I tylko chciałbym słuchać, słuchać, słuchać.

Lecz mowy żywość gdy oczki zapali
I pocznie mocnie agody¹ różować,
Perłowe ząbki błysną śród korali:
Ach! wtenczas śmiele w oczęta poglądam²,
Usta pomykam³ i słuchać nie żądam,
Tylko całować, całować, całować.

¹jagody (tu daw.) — policzki. [przypis edytorski]
²poglądać — ǳiś: spoglądać. [przypis edytorski]
³pomykać — tu: zamykać a. gonić. [przypis edytorski]
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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