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Miłość doskonała
Chłód wie e od błękitu i wieczór się zbliża,
Niebo we dnie dalekie, ak ptak się obniża
I gwiazdy strąca.

Noc
Pożądanie

Miłość coraz mocnie sza za gardło mnie ściska,
Serce ǳwoni goręce i pod dźwiękiem pryska,
Jak struna drżąca.

Serce
Miłość

Aż w płomieniach zastygnie ak ziemia w przestworzu,
W błękicie się odbĳe, ak ﬁrmament¹ w morzu —
Tarcza srebrzysta.

Morze

Przez nią, ak światło, prze ǳie miłość doskonała,
Ciałem dla duszy bęǳie a duszą dla ciała,
Wielka i czysta.

¹ﬁrmament — sklepienie niebieskie, niebo. [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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

