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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Salomon¹ i Sulamitka²


Twe oczy ak pochodnie gorą³, od których noc się rozpłomienia.

Wśród rzęs twe oko ak ezioro, które nadwodny ga ocienia.

Twe usta są ak wiśni grona purpurą malowane ciemną.


Ust twoich róża rozchylona motyle nęci ponade mną.


Pierś twa ak brama, kędy⁴ wo e⁵ wroga łoskotem trwożą stali.

Jak dwa gołębie piersi two e, co na śnieżyste sieǳą hali.

Twe słowa ak na słodsze miody, ako szum cedrów⁶ two a mowa.

Jak dźwięczny szelest górskie wody, ak zapach mirry⁷ two e słowa.

Jak płomień podczas nocy mroźne tyś pożądany mnie i drogi.

Jak łódź do brzegu z fali groźne spieszę, o luba, w two e progi.

Pierś twą chcę czuć na moim łonie, w uściski pochwyć mnie palące.

Zstokrotnić chciałbym mo e dłonie i ust, i źrenic mieć tysiące.

Ramiona two e mnie unoszą, ak róża od gorąca mdle ę⁸.

Po ę się twego tchu rozkoszą, ak palma w piaskach, gdy wiatr wie e.
 pożądanie

¹Salomon — biblĳny król Izraela, panu ący ok. roku  p.n.e, sławny ǳięki swo e mądrości. Tradyc a
żydowska przypisywała mu autorstwo Pieśni nad pieśniami, włączonego do Biblii poematu miłosnego. [przypis
edytorski]

²Sulamitka — Sulamith, imię Oblubienicy, bohaterki Pieśni nad pieśniami, hebra skiego poematu miło-
snego włączonego do Biblii (bohater męski występował pod imieniem Salomon). [przypis edytorski]

³gorzeć (daw.) — palić się. [przypis edytorski]
⁴kędy (daw.) — gǳie. [przypis edytorski]
⁵woje — wo ownicy. [przypis edytorski]
⁶cedr — górskie drzewo iglaste, występu ące w Az i i na północy Ayki. [przypis edytorski]
⁷mirra — wonna życica wykorzystywana ako pachnidło bądź kaǳidło. [przypis edytorski]
⁸mdleć (daw.) — słabnąć. [przypis edytorski]
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Obłok zasłania me źrenice, w otchłań upadam, w głębię ciemną…

W oczach mych skrzą się błyskawice, ziemia zapada się pode mną…

O luby! szczęścia to goǳina, nad wszystkie życia chwile święta.

O luba! chwila to edyna, gdy się o śmierci nie pamięta.

Mądrym i pięknym bęǳie ǳiecię, którem poczęła w te goǳinie. ǲiecko, Śmierć, Mądrość


Jak w pączku często kona kwiecie, w łonie niech twoim ǳiecko zginie.

Od zgrozy ciało me drętwie e — — przecz⁹ słowu dałeś wy ść strasznemu?

Li tylko to, co nie istnie e, o luba, nie podlega złemu.

⁹przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]
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