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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Fragment z «Fantazji»
Myśl mo a ściga cię, ak fala
ściga za falą w wodne toni,
Jak noc za dniem, za tobą goni,
I tak się z tobą wraz zespala
I nieodǳielna est od ciebie,
Jak żar od kręgu słońca w niebie,
Jak nieodǳielny est szum cichy
Od odły, którą wiatr kołysze.
Myśl ma powleka two e ciało, Kwiaty
Jako ten puch, który kielichy
Kwiatów pokrywa. Zawsze, wszęǳie
Ja ci mą myślą towarzyszę,
W sieć pragnień cię oplatam całą,
A sieć tę mo a miłość przęǳie.
Kiedym cię u rzał, toś mi cała Miłość
Przed zaǳiwionym wzrokiem stała,
Jak moich długich snów wcielenie,
Jak wiz a, którą a tęsknotą
Zmusiłem oblec kształt widomy¹.
Zda mi się, żem ak przeznaczenie
Wszechmocne, ziemi brał atomy
I z nich utworzył ciało twe —
Więc kocham całą mą istotą,
Krwią, mózgiem, sercem kocham cię!…

¹widomy — widoczny. [przypis edytorski]
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