


 

 

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

Rzut perspektywy
 .  

Widok na wyżynie domu białego z wieżyczkami.
To nic! est tam okno, pełne światła,

Przestrzeń

Są dwie wieżyczki, dwie turkawki z gołębnika,
Poza oknem i w samym domu
Jest miłość, miłość i e światło ogniste!
Jest pod dostatkiem miłości, uskrzydlone , wymowne .
Na trzecim piętrze domu,
Na trzecim piętrze domu, w innym poko u,
Poko u bez światła, est umarły. Światło
I cały ból umierania,
Żniwo boleści,
Skrzydła boleści,
Wymowa boleści.
Widok w perspektywie domu białego z wieżyczkami.

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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ acob-rzut-perspektywy/
Tekst opracowany na podstawie: Stefan Napierski, Od Baudelaire’a do nadrealistów. Przekłady i szkice z no-
woczesne literatury ancuskie , Gebethner i Wolff, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Śląską Bibliotekę Cyową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ. Utwór powstał w ra-
mach ”Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku” realizowanego za pośrednictwem MSZ
w roku . Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i,
w tym informac i o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy z Polonią i Polakami
za granicą w  r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Katarzyna Dug, Marta Nieǳiałkowska, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Victory of the People@Flickr, CC BY .
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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