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TADEUSZ NALEPIŃSKI

Z pomroku czarnych nocy chust…
au
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Z pomroku czarnych nocy chust
wyziera blada twarz.
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…

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.
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