Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

MAX JACOB

(Rojenie ǳiwne, być może…)
 .  
Ro enie ǳiwne, być może,
Z wieczora u ęło chwilkę —
Wiǳiałem anioły boże,
Było to twe lustro tylko.
W ucieczce Eleonora
Długie rozpuściła sploty,
Na cóż u rzeć ma aurora¹
Słodkie żąǳy me przedmioty.
O mężu dumać nie trzeba,
O wiernym myśl mi obrzydła,
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]

Lustro

Kochanek

Kłamstwo, Pogarda

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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.

  (Rojenie ǳiwne, być może…)



