


 

 

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.
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Deklaracja
TEZA
Zwierzęta o szorstkich ęzykach poznały zaprawdę smak.
Wilki miłosne i głodne pełne są wieǳy i doznań.

Zwierzęta, Natura

Oto est chwila obecna: Obraz świata
owady drążą ą w bzach,
osy o żądłach ostrych wwierciły się w słodycz dna.
Na rożnie obraca się ziemia — wonna elenia pieczeń,
słońce smolnym ogniskiem rumieni, przypieka znak.
O, uczto mięsożernych! Głód
Czu ne na głody odwieczne
Zwierzęta o szorstkich ęzykach poznały zaprawdę smak.

ANTYTEZA
Luǳie o mięśniach zwiotczałych zna ą posmak i przedsmak.
Posmak — historia starców.
Przedsmak — łuna proroków.
A smaku miąższ miazgomózgi, czereśnia ciepła i cierpka
i śliwa zmiękła od soku daleko rosną za oknem.
(Historia: „O, Wiosno Ludów, rewolto ak leśny pożar,
o, roku czterǳiesty ósmy, szumiący i niezatarty!”
Proroctwo: „O, wiosno kolonii, wiosno kwitnąca na morzach,
w czterǳiestym ósmym roku przy ǳiesz pożogą Ayk!”)
Gnieżdżą się w skórach kozic, Kondyc a luǳka
w futrach łagodnych niedźwieǳi,
wieǳą,
że było,
że bęǳie,
a ǳisia : pusty oczodół.
ǲisia ǳienny półksiężyc w mleczu pochmurnym się bieǳi
i rosną w kawiarni stoliki pniami wymarłych ogrodów.

SYNTEZA
Znam przedsmak rozkołysany,
posmaku ciszę bezbrzeżną,

Mądrość

i chwilę pieszczę ustami,
gdy ciepła
ze snu się buǳi.
Nie estem niczym innym, ak mądrą odmianą zwierząt
i niczym innym nie estem, ak czu ną odmianą luǳi.

Kondyc a luǳka, Zwierzę
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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.
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