


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Leda¹
Czy znacie Ledę Michała Anioła²
W skrzydłach łabęǳia z rozkoszy mdle ącą,
Nagą, z diademem u boskiego czoła?

Świat cały piersią oddycha gorącą,
Cicho — — i tylko dalekiego morza
Słychać gǳieś falę o falę ǳwoniącą.

Kaskady blasku rzuca słońca zorza,
Jak opar z wody, woń wznosi się z kwiatów
I mgłą rozwiewną płynie na przestworza.

A lśniąc od słońca płomiennych szkarłatów,
W przecudne linie gnie się nagie ciało,
Na ziemi leżąc pełne aromatów.

I co się komu kiedy marzyć śmiało
W snach na gorętszych o kobiecym pięknie:
Tu ma, wcielone ręką mistrza śmiałą.

Piękno

A każdy członek³, zda się, w oczach mięknie
Od palącego rozkoszy nadmiaru
I w cichym ruchu rzeźbi się przepięknie.

Nagości owe promiennego czaru
W żadnym się słowie wypowieǳieć nie da;
Myśli się mroczą od zmysłów pożaru

I od rozkoszy, aką czu e Leda.

¹Leda — w mitologii greckie królowa Sparty, uwieǳiona przez Zeusa, który przybrał postać łabęǳia.
Królowa uroǳiła potem Polideukesa, Helenę i Klita mestrę (według edne z wers i mitu wylęgli się oni z a ).
[przypis edytorski]

²Michał Anioł — Michelangelo Buonarotti (–), malarz, rzeźbiarz, poeta i architekt włoskiego re-
nesansu, na słynnie szym ego ǳiełem est Sąd Ostateczny z Kaplicy Sykstyńskie ; opisywany przez Tetma era
obraz Leda i łabędź namalował w r. . [przypis edytorski]

³członek — kończyna. [przypis edytorski]
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