


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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Ja tu stoję za drzwiami…
Ja tu sto ę za drzwiami — za klonowymi,
I wciąż milczę ustami — rozkochanymi.

Noc, Kochanek

Noc nadchoǳi w me ślady — tą samą drogą,
Pociemniało naokół — nie ma nikogo!

Od miłości zamieram — chętnie zamieram,
I drzwi two e rozwieram¹ — nagle rozwieram,

Miłość

I do two e alkowy² wbiegam uparcie,
I przy łożu twym sta ę, niby na warcie!

Żaden lęk mnie nie zlęknie i nie wyżenie³,
Nawet rąk twych po murach spłoszone cienie,

Erotyzm, Kuszenie,
Pożądanie

Choćbyś mnie zaklinała wszystkimi słowy,
Już a nigdy nie wy dę z two e alkowy!

¹rozwierać (daw.) — otwierać [przypis edytorski]
²alkowa (daw.) — sypialnia. [przypis edytorski]
³wyżenąć (daw.) — wygnać. [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.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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