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MAX JACOB

(O sera okruchy lis kruka uprasza…)
 .  

O sera okruchy lis kruka uprasza,
Krukiem dla samca zrazu¹ est kobieta wszelka,

Kobieta

W pychę was niecha zatem nie wbĳa cześć nasza:
Sofą bogów est także kanapka niewielka.

Garniturek ak z pudełka,
Wąs lśniący od brylantyny!
Darwin u pawia ob aśnia takich piór przyczyny.

Flirt

Bywa, madrygały² wątłe
Szlifu e mnich od półwiecza,
Lecz ten klasztorny wy ątek,
Istnie ąc, sobie zaprzecza.

Ja przygwożdżone dłonie mam do tarczy luny³,
O, wielkie gwiazdy niebios zbryzga ty, krwi mo a!

Poeta

Anioł, wiecie, co splata księżycowe łuny,
Nierealnością ducha mego zahaował,
Bóg, abym ku wam zeszedł, drabinę zbudował:
Ale nie estem dość wielki,
Kilku w nie zabrakło szczebli,
Da cie mi skrzydeł waszych, bym lotu próbował.

¹zrazu (daw.) — z początku, początkowo. [przypis edytorski]
²madrygał — roǳa sielankowe pieśni miłosne lub krótkiego utworu poetyckiego. [przypis edytorski]
³luna (z łac.) — księżyc. [przypis edytorski]
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