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

Do mojego szwagra
 .  
Dnie spęǳone, Epitemeuszu¹, nad ǳieł twoich przekładem,
Goǳina piąta! Romance! Pianino przed obiadem!
Obiad poważny i długi: «Czyś z siebie zadowolony?»
— Nie rozpowie, mó o cze, na wszystkie świata strony,
Że podrapał mnie w ęzyk oraz ugryzł podstępnie.
— Nie po eǳiesz w nieǳielę autem, te ani następne .
W trzynastym roku gryźć siostrę! w wieku takim!»
I uczeń gimnaz alny nad swym serem płakał.
Szwagrze! Pod okiem twoim syn do rzewać bęǳie.
Bądź czuły! rozum ścieżkę swą odszuka wszęǳie,
Ale w dobroci prawda zarzuca kotwicę.
Uczą się zwalczać siebie, którzy w nie się ćwiczą.
Mó o ciec w pobłażanie zaprawiał się potąd,
Aż dusza ego wzniosła nasiąkła tą cnotą.
Bądź wielkoduszny, szwagrze! gdy z poko u do poko u
Ścigana przez twego syna, służąca nie zazna spoko u.
Łaski dla mego siostrzeńca, Roberta, dla zdrożnych ego chęci,
W imię ǳiada ego wielkoduszne pamięci.
A ty, czytelniku, chcie mnie wyrozumieć, lichego czeladnika,
Jeśli szkodę w mych wierszach ponosi sztuka i muzyka.
Bielą osypu e mnie łabędź me liryczne ﬂetni²,
A a pisać nie umiem, poeta trzyǳiestoletni.

¹Epitemeusz — na prawdopodobnie choǳi o Epimeteusza. Epimeteusz (mit. gr.): brat Prometeusza; po ął
za żonę Pandorę, która otwiera ąc otrzymaną od bogów w posagu beczkę (por. Puszka Pandory) sprowaǳiła na
świat nieszczęścia. Wedle inne wers i mitu to Epimeteusz, namówiony przez żonę, otworzył beczkę. [przypis
edytorski]
²ﬂetnia — instrument muzyczny złożony z drewnianych piszczałek różne długości. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
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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.

  Do mojego szwagra



