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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Ekstaza
Nie wiǳę, słucham cię oczyma¹, biała!
Nagości two e linie i kolory

Piękno

W hymn mi się eden łączą różnowzory,
W muzykę kształtu, w pieśń two ego ciała.

Melodią esteś i harmonią cała!
Rzucona kędyś² w dalekie przestwory,
Jako przelotne świecisz meteory —
Pieśń twe piękności promienie e, pała³.

Komu się z awisz taka, pó ǳie dale
Z twarzą od świata odwróconą, senną —
Tak ci rzeźbiarze, co Wenus⁴ promienną

Niegdyś w pary skim⁵ marmurze kowali⁶,
Choǳili cisi, senni, mięǳy ludem —
Oni wiǳieli cud i żyli cudem.

¹słucham cię oczyma — to przykład synestez i, popularnego w okresie Młode Polski środka stylistyczne-
go, polega ącego na przypisywaniu ednemu zmysłowi wrażeń charakterystycznych dla innego zmysłu. [przypis
edytorski]

²kędyś — gǳieś. [przypis edytorski]
³pałać — być rozpalonym a. rozświetlonym. [przypis edytorski]
⁴Wenus — w mitologii rzymskie bogini miłości (Tetma er płynnie przechoǳi mięǳy motywami rzymskimi

a greckimi, patrz przypis ). [przypis edytorski]
⁵paryjski — pochoǳący z gr. wyspy Paros, znane z kamieniołomów, w których wydobywano znakomity

marmur. [przypis edytorski]
⁶kować — kuć, wykuwać. [przypis edytorski]
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