Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

BRONISŁAWA OSTROWSKA

Menuet

«Margrabino, więc zawarty pakt?»
«Mości książę…» Piękna margrabina
Pod wytworny menueta takt
W wǳięcznym dygu przed księciem się zgina.
W krąg e główki białe loki drżą.
Drobna rączka skubie rękawiczki.
Pod wachlarza leciutkiego mgłą
Różem kwitną śnieżyste policzki.
«Margrabino — pokochałem kwiat!»
«Mości książę, to miłość motyla…»
Lekko szemrzą barwne zwo e szat,
Wabny¹ uśmiech koral ust rozchyla.
«Czasem motyl od rozkoszy mrze
U różane kochanki kielicha…»
«Motyl? — bu a po niebieskim tle,
A kwiat po nim z tęsknoty usycha».
Żarem płonie rozmarzona skroń,
Zdradny² taniec kołysze i wabi —
Heliotropu unosi się woń
Z szeleszczących w przelocie edwabi…
Pod wytworny menueta takt
Na zakręcie dłoń się z dłonią wiąże…
«Margrabino, więc zawarty pakt?»
«Pakt motyla z różą, mości książę?»

¹
²

n — powabny, kuszący, pociąga ący. [przypis edytorski]
n — ǳiś: zdraǳiecki. [przypis edytorski]

Taniec, Flirt, Kobieta,
Mężczyzna

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

Menuet



