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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Virgini intactae¹
Ust twych więc usta nie tknęły niczy e?
Nikt nie uścisnął two e drżące ręki?
Nikt się nie oplótł w twoich włosów pęki,
ani się wessał w two ą białą szy ę?

Nikt się nie wsłuchał, ak twe serce bĳe,
ak omdlewa ą słów błękitne dźwięki²,
a ciała twego kształt smukły i miękki
zdró tylko wiǳiał i wodne lilĳe?

I nigdy dumne to, królewskie ciało
w niczyich ramion uścisku nie drżało?
pragnienie two e est ak blask o wschoǳie?

Pożądanie

Nigdy w twych oczu słonecznym ogroǳie
nie trysła rozkosz kwiatami złotemi?
Pó dź! Tyś est szczęściem na wyższym na ziemi!

¹virgini intactae (łac.) — nietknięte ǳiewicy (D. lp). [przypis edytorski]
²błękitne dźwięki — przykład synestez i, środka stylistycznego popularnego w poez i Młode Polski, pole-

ga ącego na przypisywaniu ednemu zmysłowi wrażeń charakterystycznych dla drugiego. [przypis edytorski]
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