


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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MAX JACOB

Malachity
 .  

Przy aciele przybyli z rozweseloną miną.
Schoǳili drogą górską,
Drogą, którędy drwa zwożą z gór.
Jest tu mięǳy nimi akiś sztachetka z Almanachu Gota skiego¹, Szlachcic

Który właściwie est Murzynem,
Pewien pisarz, urzędnik, oraz tancerz z opery.
Odbili się w moich lustrach.
Rozprawiali o chorobie tancerza,
Doraǳali mu kamforę² i fosfor.
Wszystkich nas sześciu, wy ąwszy Murzyna, Jeǳenie
Trupy spożywa,
Z solą i pieprzem,
Z octem, z oliwą.
Murzyn z ada tylko kwiaty gotowane,
Które są wodą święconą nakrapiane,
W pucharach.
A tam, gǳie z piasku weranda,
Z piasku rǳawego, z sporyszu³,
Pisarz grywał na fleciku,
I wywoływał Czarta.

¹Almanach Gotajski — Almanach de Gotha; rocznik genealogiczny zawiera ący informac e o europe skich
rodach arystokratycznych, wydawany w latach – i od  do ǳisia . [przypis edytorski]

²kamfora — substanc a o charakterystyczny, ostrym zapachu, stosowana zewnętrznie ako lek rozgrzewa ący
i przeciwbólowy. [przypis edytorski]

³sporysz — grzyb pasożytu ący na życie. [przypis edytorski]
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