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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Pod wrażeniem
Kiedy na oczy srebrno-szafirowe
Spuści powieki i na wznak upadnie
I leży miękko, sennie i bezwładnie,
Lekko schyla ąc ku ramieniu głowę —

A płomień gazu, co nad nami płonie¹,
Półnagą stroi ą w światła i cienie,

Kobieta, Światło

I ledwo znać e białe piersi tchnienie
Widne ² w prze rzystych koronek osłonie:

Wówczas ma w sobie taki urok boski
I takie ǳiwne piękności i czary,
że, zda się, akiś malował ą stary,
Anioły w duszy noszący mistrz włoski.

¹płomień gazu, co nad nami płonie — mowa o mie skich latarniach gazowych, używanych w XIX wieku
przed upowszechnieniem się oświetlenia elektrycznego. [przypis edytorski]

²widny (daw.) — widoczny. [przypis edytorski]

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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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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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