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MAX JACOB

Ziemia zroszona
 .  

W zielonkawych mgłach utrzenki
Ach! wszystko, co się skrywa, co się skrywa z udręki

Świt

I ze szczęścia. W nocne mgle
Nie omdlał różany krzew,
A uż pies nuǳi się i ziewa.
Tyle est ptaków, ile listków w kniei.

Kiedy rozmyślam o poez i nocą,
Nie mogę, nie mogę usnąć.

Poez a, Twórczość

Jutrzni¹ roso,
Niecha się słowa mo e nie rozproszą.
— Odna ǳiesz e na ulicy,
Idąc, by u rzeć przy aciół:
Mięǳy wielkim niebem zasmuconym, a wszystkim, co powszednie i święte,
W westchnieniu ziemi zwilżone cud bęǳie poczęty.

¹jutrznia — tu: utrzenka, świt. [przypis edytorski]

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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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.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/jacob-ziemia-zroszona/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/jacob-ziemia-zroszona/
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/4018
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

