


 

 

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.

MARIA PAWLIKOWSKA JASNORZEWSKA

Do mięsożerców
Dla nich ryby skrzelami pracu ą w szafliku,
ma ąc na ustach ciszę i krwawiące rany.
Dla nich kuchnia rozbrzmiewa od wrzasku i krzyku
garǳieli podrzynanych i szy ukręcanych.

Oni to pĳą grozę z krwią zabite kaczki
i warzą głowy ǳieci: — zaǳiwionych cieląt.
Wypruwa ą wnętrzności, krzycząc: flaczki, flaczki,
i eǳą e w nieǳielę, z roǳiną się ǳieląc.

Lubią wody na smaku bezradnych piszczeli,
wszechzwierzęce girlandy cyniczne kiełbasy,
krwawe raki z piekielne wy ęte kąpieli
i baraniego ciała brązowe atłasy.

Rozsmarowu ą trupy na niewinnym chlebie,
obwąchu ą za ąca, czy aby dość skruszał,
z martwym ozorem w zębach czu ą się ak w niebie,
I do cuǳego mózgu śmie e im się dusza.

Pożera ą, dymiący ak nowe cmentarze,
te stroskane przystawki, te gorzkie potrawy —
Karki im nabrzmiewa ą, obwisa ą twarze,
na których śmieszek hieny zawita trupawy.

Po pięknookie sarnie nie noszą żałoby,
ale żrą ą na stypie, w ǳień pogrzebu radcy,
i zezu ą miłośnie do gęsie wątroby,
bu ni brzuchem edynie, a łysiną gładcy,
a twarǳi tylko sercem — i w całe stolicy
głośni — ale mlaskaniem, smętni biesiadnicy.
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pawlikowska- asnorzewska-do-
miesozercow
Tekst opracowany na podstawie: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Poez e. , zebrała Matylda Wiśniewska,
przedmową opatrzył Adam Mauersberger, ”Czytelnik”, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paulina Stefańska, Paweł Kozioł.
Publikac ę wsparli i wsparły: ZCh, sroczka, Nelka, Agnieszka, glnk, Karol.
Okładka na podstawie: Portret Olgi Niewskie z królikiem [popiersie en face]., nieznany, domena publiczna
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.

 - Do mięsożerców 

https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
https://artlibre.org/licence/lal/pl/
https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pawlikowska-jasnorzewska-do-miesozercow
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pawlikowska-jasnorzewska-do-miesozercow
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/6730
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

