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KAZIMIERA ZAWISTOWSKA

Herodiada¹
Czy wiesz, co rozkosz?… Czy cię nie poruszy
Szept bladych kwiatów w takie noce parne?
Pó dź! Ja ci włosy swe rozplotę czarne,
Wężem pożądań we dę do twe duszy!
Płomiennym szeptem odemknę twe uszy,
Podam ci usta, drżące i oﬁarne,
I ust tych ogniem ciało twe ogarnę,
Aż pieszczot moich fala cię ogłuszy.
Pó dź! a rozkoszą śćmię² tobie Jehowę…
Zapomnisz, twarzą padłszy na me łono,
Pĳąc źrenice me błyskawicowe…
Lecz pó dź — bo czasem w oczach mi czerwono,
I z piekielnymi zmagam się widmami,
Czu ąc, że dłonie krew mi two a splami!

¹Herodiada — małżonka Heroda Antypasa, matka Salome; „Czy wiesz (…)” itd. to apostrofa do św. Jana
Chrzciciela. [przypis redakcy ny]
² i — zaćmić. [przypis edytorski]
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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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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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