


 

 

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 CYRANOWICZ

zajadle
a pani tak szczu e tak ęzyk na ęzyk

żeby sam się wygadał z tego ak smaku e rozszarpu e
Słowo

mechanizmy podłości automatyzmy wściekłości rozrywa
wyrazy obrazy na kęsy bezsensu strzępy resztki ochłapy
szczekawarczycharczy azgocze a pani czeka
aż się rzuci do gardła za adłości za adle trwoniąc z adliwości
ironii w sarrr-kasss-tyczcz-nym stac-caat-to
w sarrr-kasss-tyczcz-nym stac-caat-to

a pani amplifiku e plu e niehigieniczną wścieklizną
fortepian preparowany to kalectwo bicia piany pałkami
zgryźliwości wgryza ą się w struny instrumentów smyczkowych
ścięgna nasze wywrażliwione ko-lo-ra-tu-ro-wo-ści

a pani obscenicznie inscenizu e ęzyk
negliżu e ego wy-krocze-nia bezwstydnie odsłania

zaciśnięte zęby zgrzyta ące ak pięści grzmota ące bez opamiętania
pamiętania przecież przeszłość to przeszło
dosto nym krokiem wyzwolenia nas z wszelkiego uznania

a pani odżywia trupy
ęzykami narodowości żywi urazami ak porachowanymi kośćmi

ak długo tolerować pani wyskoki na boki wieloznaczności
kluczowe to trzymać się ęzyka ale tylko pod kluczem trzymać
nie wypuszczać nie rozpuszczać na rozwydrzenie
dyscyplinować w harcie i karnie egzekwować ego rozpasanie

austriackie gadanie
to bezcenna cena przyzwoitości

a pani wlecze ęzyk na postronku zniewagi
bierze w obroty ęzyk do niewyparzone gęby
rzuca ęzykiem pod nogi
wpycha nam ęzyk ak knebel
wytrąca nam ęzyk z ust akie kolwiek świętości

a pani co wyda e
wyda e nasze wyroki
zdraǳa ęzykiem historię
naszego uǳiału korzyści i winy
co się nam naroǳiły w chwili przy ęcia prze ęcia

a pani pani Eliede
na upartego szuka wypartego
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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 udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ...
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/cyranowicz-za adle
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Wiersz nagroǳony w konkursie poetyckim ”prz[…]szłość” organizowanym przez Fundac ę Nowoczesna Polska
w  roku ako element pro ektu ”Mistrzowska Szkoła Poez i Wolnych Lektur”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Pro ekt okładki książki „Współczesna sztuka holenderska”, Leo Gestel ( -),
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.
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