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Czasami mojej ślepej posłuszny ocho-
cie…
Czasami mo e ślepe posłuszny ochocie
Pragnę w tobie mieć czu ną na byle skinienie Miłość, Właǳa
Sługę, co pieszczotami gasi me pragnienie,
A ty esteś tak zmyślna i zwinna w pieszczocie!

Gdy twó warkocz, ak w słońcu wybu ałe ziele,
Tchem rozwartych ogrodów mą duszę owionie,
Głowę twą, niby puchar, u mu ę w swe dłonie
I wargami w ślad dreszczu prowaǳę po ciele.

Pocałunek

I radu ę się, śleǳąc tę wargę, ak zmierza
Do me piersi kosmate , widne ¹ w niedomroczu,

Pożądanie

W które marzę pierś w lesie ryczącego zwierza
I staram się, gdy pieścisz, nie tracić go z oczu.

¹widny (daw.) — widoczny. [przypis edytorski]
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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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.
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