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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Capri¹
Zbiegłem do stóp skaliste wysepce — —
była cicha goǳina poranna,

Czas

woda asna, szafirowo-szklanna,
cicho ǳwoni u brzegów i szepce.

Jeszcze, zda się, kołyszą się wianki
róż kwitnących w te woǳie przezrocze ²,
które tuta zrzuciły z warkoczy
przed wiekami cezarów kochanki.

Jeszcze, zda się, pierzchnąć nie zdołało
ich odbicie z kryształowe wody,

Lustro, Kobieta

gdy się, chciwe swe własne urody,
morzu piersią uśmiechały białą.

Jeszcze, zda się, w te krainie czarów,
nad tą wodą szafirowo-szklanną,
w taką cichą goǳinę poranną
słychać oddech kochanek cezarów.

¹Capri — włoska wyspa zna du ąca się na Morzu Tyrreńskim; rezydenc a cesarzy Oktawiana Augusta i Ty-
beriusza. [przypis edytorski]

²przezroczy (daw.) — przezroczysty. [przypis edytorski]
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