


 

 

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

BRONISŁAWA OSTROWSKA

Menuet
«Margrabino, więc zawarty pakt?»

«Mości książę…» Piękna margrabina
Taniec, Flirt, Kobieta,
Mężczyzna

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?»

¹wabny — powabny, kuszący, pociąga ący. [przypis edytorski]
²zdradny — ǳiś: zdraǳiecki. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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