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Jacobsen, J. P., Lyrik og prosa, 1993
↩ »Og naar du sad ved hendes Fod, Lorenzo, og hun fortabt i sine Tanker havde glemt, hvorfor hun
havde ladet dig kalde, og du sad tavs og ventede, og hendes dejlige Ansigt var over dig, mer fjærnet i dets
Drømmes Skyer end Stjærnen er det fra dig i sin Himmel og dog dit Blik saa nær, at hvert et Træk var givet
din Beundring i Vold, hver skjønhedsbaaren Linjes Drag, hver Hudens Farvelilie i dens hvide Ro som i dens
bløde, rosennære Skiften, var det dig da ikke som om hun, der hun sad, hørte en anden Verden til end den,
hvori du knælede i Beundring, havde en anden Verden inde, en anden Verden om sig, hvor hendes
søndagsklædte Tanker gik mod Maal, du ikke kjendte, og hvor hun elsked' fjærnt fra dig og dit, din Verden
og det Hele, og drømte fjærnt og længtes fjærnt, og der var ikke mindste Rum for dig at vinde i hendes
Tanker, endskjønt du brændte efter at ofre dig for hende, efter at give dit Liv og Alt, blot for at der mellem
hende og dig skulde være, om end kun et Blink, af mindre end Fællesskab, langt mindre end Høren
sammen.«
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