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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Na wiosnę
Niegdyś, kiedy się wiosna zalśniła w przezroczu,
marzyły mi się bóstwa żywiołów ocknięte,

Wiosna

lasów bogi szumiące i prze asne, święte
nim, roǳące kwiaty spo rzeniem swych oczu,

Zdało mi się, że sto ąc kędyś¹ na uboczu,
ak malarz spoza wiklin w woǳie rozpierzchnięte
podpatru e ǳiewczyny, ich nagą ponętę,
błękit ciała wśród fali i rosę w warkoczu:

tak a patrzę na nagie młode bóstwa wiosny,
utrwala ąc ich obraz cudowny we wzroku,
ich promienną urodę i pląs ich miłosny.

Już wiosna schoǳi asna z białego obłoku,
lecz mo a — przeszła — i ǳiś na ową świetlistą
patrząc, wiǳę ironię bytu wiekuistą…

Przemĳanie, Starość

¹kędyś (daw.) — gǳieś. [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
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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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