


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MAX JACOB

Stadło¹ artystów bez boga
 .  

Magiku, co poruszasz luǳi z fotografii,
A po azdy bez koni rozpęǳać potrafisz,

Kobieta

Czy też nie mógłbyś sprawić, aby dłutkiem został wykończony
Zbyt okropny charakter me nieślubne żony?
Kościół mógłby to, ale Diabeł wciąż mu wzbrania.
Paryżu, miasto pięknych ale , Miasto
Skąd wygnano kłusownika,
Republika poi mnie żalem,
Że nikt się z Nim nie potyka.
Od ostatniego z postępów zależy właǳtwo Szatana.
Inic ały me — węże, spo one w spirale,
Bielizna, co suszyła się poza szpitalem,
Dostrzegano e nawet w ósemkach sonaty,
Wplatały e niekiedy panie w swo e sploty.
Trocadero²! Ich zgłoski twó cień układa ą
I two e rusztowanie, platformo tramwa u.
Lecz wieczór, każdy wieczór sprowaǳa mnie z daleka,
Mam żonę i e pieska: uż słyszę, ak szczeka.

Żona, Małżeństwo

¹stadło — para małżeńska, małżeństwo. [przypis edytorski]
²Trocadéro — wzgórze w Paryżu, zna du e się na nim m.in. Palais de Chaillot. [przypis edytorski]
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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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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.
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