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JEAN MORÉAS

Młoda ǳiewczyna mówi
 .   
Cząbry rzekły: kocha ciebie tak,
Że do stóp twych padł, ak ranny ptak!
Na ǳień przy ścia zładź¹ mu się i zwól².
— «Nie schlebia cie, próżne cząbry pól:
Zmiłu się Bóg nad mą duszą! »

Kwiaty, Rozczarowanie,
Miłość tragiczna, Rośliny

Stokroć rzekła: Czemu dałaś mu
Całą wiarę ǳiewiczego snu?
Serce ego przepalone rǳą…
— «Późno, stokroć, szepczesz radę twą!
Zmiłu się Bóg nad mą duszą!»

Zdrada, Kobieta ”upadła”

Szałwie rzekły: zbądź³ czekania mąk,
Innych ramion go kolebie krąg…
— «Szałwie smutne, szałwie we łzach ros!
Chcę was wszystkie ǳisia wpleść w mó włos!
Zmiłu się Bóg nad mą duszą!»

¹złaǳić — tu: ułaǳić; upiększyć a. podporządkować. [przypis edytorski]
²zwolić — tu: podporządkować. [przypis edytorski]
³zbyć — tu: pozbyć się, zrezygnować. [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.

