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TADEUSZ NALEPIŃSKI

Z pomroku czarnych nocy chust…
Baudelaire

Z pomroku czarnych nocy chust
wyziera blada twarz.

Rozkosz, Noc, Śmierć,
Upiór, Seks

Ustami szuka moich ust —
… ach, masz mnie, masz…

Odda e mi się akiś cień,
wychudły, siny trup —

«Jam życia treść, miłości rǳeń
i nocy łup»…

Straszliwą rozkosz pĳę z warg
i śliskie piersi e ,

Obłędny reen moich skarg
grzmi: śmie się, śmie !…

Potworne widmo zmysły żre,
oddechem śmierci drży,

I beznaǳie nym krzykiem rwie
Tęsknoty mo e sny…
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