


 

 

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

Skargi nicponia
 .  

Lata oglądam znów żaluz e domykane
Żaluz e których pragną na próżno krzewy różane
Ach! wielkie białe ryby na obrusie szklanym
Zacna Katarzyno! I ty chłopcze Mikoła u!
Ponad saǳawką za gazownią słońce
Jest to choroba miłości Kobieta ”upadła”, Pokusa,

PĳaństwoCo tu mnie skłóconymi wstrzymu e żąǳami
Pośród demonów i ǳiewcząt z rozsta u

Ach! wychylmy puchar ednym haustem
By raz eszcze się wdrapać na wóz drabiniasty!

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-skargi-nicponia/
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: Nico Paix@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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