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Cały świat byś ściągnęła…
 .  

Cały świat byś ściągnęła w twe uliczki brudy,
Nierządnico! okrutną czynią ciebie nudy!

Brud, Kobieta ”upadła”,
Kobieta demoniczna,
Okrucieństwo
Nuda

Aby wyćwiczyć zęby swe do te igraszki,
Co ǳień ednego serca trzebać, edne czaszki;
Oczy twe gore ące, ak szyby sklepowe OkoNa armarkach, gǳie płoną gałęzie cisowe,
Są — ako pożyczane potęgi ǳierżawa
I nigdy nie pozna ą swe piękności prawa.
Ślepa — głucha maszyno! W okrucieństwa płodna, Maszyna, Krew
Zbawienna ścierko, zawsze krwi człowiecze głodna,
Nigdyż nie miałaś wstydu i, patrząc w zwierciadło, Ciało, Grzech, Natura
Czyż nigdy nie wiǳiałaś, ak ciało twe bladło?
Czyż całą mądrość grzechu znasz? Wobec ogromu
Jego — czyliś nie drżała z bo aźni i sromu¹,
Gdy natura, olbrzymia w swych ta nych zamiarach,
Ciebie, która królu esz w ciemnych lupanarach²,
Wzywa — aby geniusza stworzyć — do uǳiału?
O wzniosłości ohydna! cuǳie pełny kału!

¹srom (daw.) — wstyd. [przypis edytorski]
²lupanar (daw.) — dom publiczny. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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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