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Potępi nas świętoszek…
Potępi nas świętoszek, rozpustnik wyśmie e,
Że chociaż samotnemi otoczeni ściany,
Chociaż ona tak młoda, a tak zakochany,
Przecież a oczy spuszczam, a ona łzy le e.

Miłość platoniczna, Miłość
romantyczna, Młodość

Ja bronię się ponętom; ona i naǳie e
Chce odstraszyć, co chwila brząka ąc ka dany,
Któremi ręce związał nam los opłakany.
Nie wiemy sami, co się w sercach naszych ǳie e.

Los, Niewola
Pożądanie, Serce

Jestże to ból lub¹ rozkosz? Gdy czu ę ściśnienia
Twych dłoni, kiedy z ustek zachwycę płomienia:
Luba! czyż mogę temu dać imię cierpienia?

Rozkosz, Cierpienie

Ale kiedy się łzami nasze lica zroszą,
Gdy się ostatki życia w westchnieniach unoszą:
Luba! czyliż to mogę nazywać rozkoszą?

Łzy

¹lub (daw.) — czy. [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.

