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ZUZANNA GINCZANKA

Futro
O, rysie, żbiki i pumy wypchane na puszyście ,
lisy o żółtych podszewkach i żółtych oczach ze szkła,

Natura, Zwierzęta

o, runo¹ rozwieruszone, rozpięte płasko i chytrze,
poranki rozwieruszone, Kondyc a luǳka
napięte ciasno na snach;
o, grząskie, wilcze igliwo leśne ak sosen włosie,
chaosie niedźwieǳie szczeci,
zamęcie zmąconych dni —
— czeszę cię ostrą pogardą,
o, futro rozwianych mych wiosen,
sypkie, kosmate futro,
bez mięsa,
kośćca
i krwi.

¹runo — warstwa roślin i grzybów rosnących w lesie na bliże ziemi. [przypis edytorski]
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