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MAX JACOB

Tysiąc ubolewań
 .  
Quimper¹ odnalazłem, gǳie pierwsze lat mych piętnaście spęǳałem,
A nie odnalazłem mych łez.
Ongi, gdy podchoǳiłem ku przedmieściom ubogim i białym,
Płakałem, że aż mgłą zachoǳiły drzewa.
Tym razem wszystko est szpetne, drzewa chude i karłowate zielenie,
Cuǳoziemcem wchoǳę pomięǳy kamienie,
Przy aciele moi z Paryża, których kocham, którym poǳiękę odda ę
Za umie ętność pisania książek, niszczą ga e,
Gǳie inǳie , z dala od świerków chudych, unosząc myśl mo ą smutną
I szczęśliwą, że unoszona est zarówno.
Racze estem z marmuru i nic nie przenika. To miłość
Sztuki, która tak mnie samego nieczułym uczyniła,
Że uż nie szlocham, kiedy przez mó kra kroczę.
Jestem niezna omy: żem znienawiǳony się lękam.
Ci luǳie nowi, co o mnie nie wieǳą, że mnie nienawiǳą, o to się kłopocę
I nie mam uż dla nich miłości: a to est męka.
¹Quimper — miasto we Franc i. [przypis edytorski]
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