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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Do Nieznajomej
Nie wiem, kto esteś — — ledwo kilka razy
Wiǳiałem ciebie — — za każdym wiǳeniem
Pierś ma się ǳiwnym podnosi wzruszeniem,
Serce szalonym poczyna bić tętnem,
A usta mo e palą te wyrazy,
Które bym tylko w omdleniu namiętnem,
Patrząc ci w oczy, wymówił westchnieniem.
Rozkosz i boleść czu ę, gdy cię wiǳę,
I zda e mi się, że cię kochać muszę,
I zda e mi się, że cię nienawiǳę — —
Przekląłbym ciebie i oddał ci duszę.
Na myśl rozkoszy¹, aką twó dać może
Uścisk ǳiewiczy, oszaleć się bo ę — —
Szuka ąc ciebie, spotkania się trwożę — —
Trucizną są mi cudne oczy two e,
Oczy błękitne i senne, ak morze.
Na samą myśl tę, gdy cię półomdlałą
Wiǳę w snach moich z lawy i płomienia,
Gdy dłutem z ognia rzeźbię two e ciało,
Każdy kształt ciała, co gdy opierścieni²,
Zmysły w huragan i krew w burzę zmieni;
Na samą myśl tę bliskim est omdlenia.
Tonąc w srebrzystym ócz twoich błękicie,
Pod stopy two e rzuciłbym me życie,
A razem³ żąǳę uczuwam szaloną
Zabić cię ednym oczu moich błyskiem,
Bo wolałbym cię śmierci poślubioną
Wiǳieć, niż z innym splecioną uściskiem…

¹na myśl rozkoszy — na myśl o rozkoszy. [przypis edytorski]
²opierścienić — tu: ob ąć. [przypis edytorski]
³razem — zarazem, naraz, ednocześnie. [przypis edytorski]
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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