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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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Do Magdaleny
Ukaż mi się, Magdaleno, ukaż twarz swo e, Twarz, która prawie wyraża różą obo e¹.
Ukaż złoty włos powiewny, ukaż swe oczy,

Kobieta, Miłość

Gwiazdom równe, które prędki krąg nieba toczy.
Ukaż wǳięczne usta swo e, usta różane,
Pereł pełne, ukaż piersi miernie wydane
I rękę alabastrową, w które zamknione
Serce mo e. O głupie, o myśli szalone!
Czego a pragnę? O co a, nieszczęsny, sto ę?
Patrząc na cię, wszytkę właǳą straciłem swo ę;
Mowy nie mam, płomień po mnie ta emny choǳi,
W uszu dźwięk, a noc dwoista oczy zachoǳi.

¹różą oboje — białą i czerwoną. [przypis redakcy ny]

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
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