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Sed
non
satiata¹
 .  
ǲiwne bóstwo, brązowe niby cień północy
O zapachu mieszanym piżma i hawany,
Córo akiegoś bonza, Maneda² sawany³,
O wiedźmo hebanowa, ǳiecię czarnych nocy!
Wolę eliksir warg twych nad haszyszu cuda,
Bo u twych ust się goi miłości me rana,
I gdy ku tobie kroczy żąǳ mych karawana,
Wzrok twó — cysterną, gǳie się upa a ma
nuda.
¹Sed non satiata (łac.) — nienasycona. [przypis redakcy ny]
²Maned — tytułowa postać powieści poetyckie G. Byrona, w oryg. pada
tu imię Fausta, bohatera dramatu J. W. Goethego. [przypis redakcy ny]
³sawana — zapewne choǳi o sawannę, forma dobrana przez tłumacza dla
zachowania rymu i brzmienia. [przypis redakcy ny]

Przez te czarne źrenice, duszy twe otchłanie,
Mnie ognia rzuca we mnie, złośliwy szatanie!
Jam nie Styks⁴, bym cię kąpać mógł ǳiewięciokrotnie,
I nie mogę, potworo niesyta sromotnie
By ucieszyć twe żąǳe, co nigdy nie zginą,
W piekle two ego łoża stać się Prozerpiną⁵.

⁴Styks (mit. gr.) — rzeka odǳiela ąca świat żywych od Hadesu, który opływa
ona ǳiewięć razy. [przypis redakcy ny]
⁵Prozerpina (mit. rzym.) — córka Cerery, bogini uroǳa u, porwana i poślubiona przez Plutona, władcę krainy umarłych; odpowiednik Kory-Persefony
w mit. gr. [przypis redakcy ny]
  Sed non satiata



Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
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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.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska,
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Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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