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BOŻENA KEFF
  

Samochód Helgi
Mó charakter pisma est ak samochód Helgi
— na pierw nie wiem dlaczego
lecz aza w sercu to właśnie powtarza;
wnętrze e samochodu est asne, słoneczne,
pełne powietrza płynie ponad drogą, gǳiekolwiek ona
tam także e opel,
przebĳa ą się przez przestrzenie
gdyż dusza est ruchliwa, bystra i ciekawa
skora do śmiechu; czasem ednak — tak sobie wyobrażam
w bezruchu kontemplu e mętne krople, sierocy świat
głupi
i zmierzch pełen śmierci.
Empfindlichkeit¹ — tak się to nazywa, co ma
w wyrazistych oczach i ustach, w twarzy ǳiecka,
kobiety i chłopca; co cię dopuszcza blisko
lecz nie est
tak bliskie światu
akby kto głupi myślał.

Wilgotna ezdnia sunie w smugach świateł
i papier szeleści —

–

¹Empfindlichkeit, czyli, ak powiada mó słownik niemiecko-angielski, sensibility, czyli, ak mówi słownik
angielsko-ancuski, sensibilité. [przypis autorski]
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