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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Śpiąca królewna
Zasnęła… z marzeń wygnano ą światów,
W duszy e struny pozrywano śpiewne,
I przemieniła się królewna kwiatów
W śpiącą królewnę.

Przemiana

ǲiś uż nie pragnie być luǳiom ak wiosna
Promienie ąca, świetlista i wonna,
Ani błękitnieć ziemi ak litosna
Pragnie Madonna.
ǲiś uż nie pó ǳie stawać ponad rzeką
I puszczać oczu na fal tonie szmerne,
Aniby chciała lecieć gǳieś daleko
W cisze niezmierne.
ǲiś nie wyciąga uż ramion spragniona,
W akiś się uścisk chyląca omdlale;
Z rumieńcem wstydu na wezbrane łona
Nie patrzy fale.

Kobieta

Ani ǳiś dba uż, czy e oczy wzruszą,
Czy uśmiech czy e rozkołysze myśli,
Ni czy są luǳie, co całą swą duszą
Przy nie zawiśli?…
Kwiaty e marzeń powiędły wśród luǳi,
Umilkła duszy e muzyka śpiewna —
Nigdy uż, nigdy więce się nie zbuǳi
Śpiąca królewna.

Przemĳanie

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.
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