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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Zbrodnie
Na rozhukanych koniach, wśród zamieci,
W wirze kurzawy kłębów, chrzęstu, łomu,
Wśród huraganów ryku, grzmotów, gromu,
Orszak fatalnych amazonek¹ leci.
Lecą przez łany i stepy stuleci,
Przez pieśni zwycięstw, przez ęki pogromu,
Pośród wrzaw pychy, pośród milczeń sromu²,
Przez zwały złomisk, przez ogrody kwieci.
Lecą w purpurach i szatach u ramion,
Trzyma ąc w rękach lilie i pochodnie,
Krwią, łzami, błotem szlak ich dróg poplamion.
Jedne urocze, ak hurysy³ wschodnie,
Inne, ak furie, pełne wstrętnych znamion:
Na rozhukanych koniach lecą Zbrodnie.

¹amazonka — kobieta-wo owniczka w mitologii greckie a. kobieta eżdżąca konno. [przypis edytorski]
²srom — wstyd. [przypis edytorski]
³hurysy — piękne kobiety, ma ące w muzułmańskim ra u być żonami wiernych. [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.
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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

