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ZUZANNA GINCZANKA

Na zdarzenie z życia prywatnego
Ach, byłam pewnie zamyślona
albo po prostu roztrzepana,

Spotkanie, Miłość
niespełniona

że tak ni z tego, ni z owego
nagle natknęłam się na pana —

Ach, był pan pewnie zamyślony
albo po prostu roztargniony,
że nagle zechciał mnie wyminąć
z nieprzepisowe , lewe strony —

Ach, akby tu rozstrzygnąć sprawę,
nikogo wcale mnie nie winiąc,
kto z nas był barǳie temu winien,
żeśmy nie mogli się wyminąć.

To było straszne przeoczenie,
choć trwało małą chwilkę tylko —
ach, taką barǳo małą chwilkę,
ach, taką barǳo małą chwilkę —

No, i wybraliśmy rozsądnie —
— to przyzna nawet i oszczerca,
tę przepisową prawą stronę,
ach, przeciwległą stronę serca!
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