


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Lubię, kiedy kobieta…
Lubię, kiedy kobieta omdlewa w ob ęciu,
Kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu,
Gdy e oczy zachoǳą mgłą, twarz cała blednie,
I wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.

Pożądanie

Lubię, kiedy ą rozkosz i żąǳa oniemi,
Gdy wpĳa się w ramiona palcami drżącemi,
Gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem,
I odda e się cała z mdle ącym uśmiechem.

I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania
Przyznać, że czu e rozkosz, że moc pożądania

Wstyd

Zwalcza ą, a sycenie żąǳy oszalenia¹,
Gdy szuka ust, a lęka się słów i spo rzenia.

Lubię to — i tę chwilę lubię, gdy koło mnie
Wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,

Poeta, Mizoginia

A myśl mo a uż od nie wybiega skrzydlata
W nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.

¹oszaleniać (neol.) — czynić szalonym. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lubie-kiedy-kobieta
Tekst opracowany na podstawie: Kazimierz Przerwa-Tetma er, Wybór poez i, nakł. Gebethnera i Wolffa, War-
szawa-Kraków 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Akt kobiecy, Chwistek, Leon (-), domena publiczna
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.
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