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MAX JACOB

(Rojenie ǳiwne, być może…)
 .  

Ro enie ǳiwne, być może,
Z wieczora u ęło chwilkę —

Lustro

Wiǳiałem anioły boże,
Było to twe lustro tylko.

W ucieczce Eleonora
Długie rozpuściła sploty,
Na cóż u rzeć ma aurora¹
Słodkie żąǳy me przedmioty.

Kochanek

O mężu dumać nie trzeba,
O wiernym myśl mi obrzydła,

Kłamstwo, Pogarda

Uczę was lotu do nieba,
Jestem kochankiem, mam skrzydła.

Niech muza kłamstwa z koniuszczka²
Palców waszych tę odbierze
Wzgardę, co est snem pastuszka —
Nad króle wznosi pasterze.

¹aurora — świt, utrzenka. [przypis edytorski]
²koniuszczek (daw.) — zdrobnienie od koniuszek; ǳiś racze : koniuszeczek. [przypis edytorski]
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