


 

 

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

O sonecie
Lubię sonetu trudną, misterną budowę:
zda mi się, że mi kawał marmuru odkuto,

Poez a

w którym swobodnie rzeźbić może mo e dłuto
w rozmiarach wiecznie ednych kształty coraz nowe.

Lubię te dźwięki pełne, szerokie, brązowe¹,
brzmiące wiecznie tą samą melody ną nutą.
a w nieskończoną różność motywów rozsnutą,
ak mgły na ednym niebie w przeróżną posnowę².

Lubię ten mały kościół, w którym ednak może
olbrzymi Bóg się zmieścić, ak w potężnym tumie³;
lubię to górne, wąskie, naskalne wydroże⁴,

skąd runie, kto stóp pewnie położyć nie umie;
lubię tę gwiazdę małą, co świeci ak zorze,
dźwięk ǳwonu, co nie głuchnie w huraganów szumie.

¹brązowe — tu: brzmiące ak ǳwony odlane z brązu. [przypis edytorski]
²posnowa (daw.) — to, co zarasta coś bądź zasnuwa. [przypis edytorski]
³tum (daw.) — kościół, świątynia, katedra. [przypis edytorski]
⁴wydroże — droga a. ścieżka wykuta w skale. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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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Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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