


 

 

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

Powołanie — wołanie
 .  

W żaglach fałdy w rym falu ą,
Lecz kręgi wód przeładu ą.
Nazwy skaczą w zgłoskach wielkich Miasto, Artysta
Na domostwa stolic wielkich
I tam lgną — to est reklama
Sklepów i wzniosłych, i trwałych,
To reklama też nas samych:
Malarzy odartych z chwały.
O, Muzo, w tę noc grudniową,
Gdy na dworze zawierucha,
Nie przez rytuału słowo
Wzywam cię ǳiś, wiosno ducha. Sztuka
Przez twe na ziemi podróże
W cieplarniach rozchyla ą się rozkwitłe róże,
Ty zniewalasz marynarzy,
Że każdy w pyle nadbrzeżnym białą stopę marzy.

Och, zbliżyć się do two e lampy elektryczne ,
Muzo! twe włosy unieść, o, Elektro,

Twórczość, Światło

Rytmikę uśpić w niebios piasku,
Potem u stopni bogów w tęczy rozwinąć ą blasku, —
O, Muz spoko na szkoło w chmurnym świetle gwiazd.
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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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