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[Jak kochankowie]
Jak kochankowie w oczy swo e zapatrzeni,
Niebo chłodne ku skwarne pochyla się ziemi,
A ziemia w dreszczach słodkich do nieba się wtula —

Pożądanie, Miłość

Tak zawsze nasze serca sobie obce wza em¹,
Ty żarom a a chłodom niebieskim, odda em²
Razem, ak dnie i noce, na różnych półkulach.

¹wzajem — ǳiś popr.: wza emnie. [przypis edytorski]
²oddajem — ǳiś popr.: odda emy. [przypis edytorski]

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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