Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

ZUZANNA GINCZANKA

Zabobon
Noce ak czarne koty przebiegiem kreślą mi drogę —
kocie oczy znasz?
zielony niepokó —
fosfor w zygzak, w dreszcz —
migot wglądnięć w głąb —
kocie oczy znasz?
wsnu się w ziel uroków —
w szkło na śmierć się wpieść —
w ta ń źrenicy wstąp —
akie są kocie myśli?
kretowisk podleśne nory —
pędy w nie wieǳieć co —
północne rozhowory¹ —
akie są kocie myśli?
ak mysz zduszony poranek —
kocie wygięcia, wydrygi —
koci marcowy kochanek —
aka est kocia droga?
wahań bezdrożny ar —
urok uroczysk i wspomnień —
czarny i czarci czar —
aka est kocia droga?
cicha ucieczka w ciemność —
z szczelin zaułków myśli
cień lęku pełznie nade mną —
noce ak czarne koty przebiegiem kreślą mi drogę.
Idą mi dnie ak baby pełnymi wiadrami naprzeciw —
wiadra pełne po brzegi
po cynowe krańce
chybocą się wodą
migotliwo
ak szkliwo —
ścian wiadrowe
cynowe
półkoliste łamańce
okrągławo się garną
mokre woǳie w niewypust —
niewylany ciężar
w oczy lśnieniem się wlśniewa,
buntem plusku się tęży
potenc alny wychlust —
¹rozhowor (reg.) — rozmowa. [przypis redakcy ny]

Oko

Zwierzę, Strach

(— eszcze cicha,
pozioma
w pion
wybuchnąć nie umie,
choć bezładnym rozpryskiem
w brzeg cynowy
się
ciśnie — )
wodo,
kiedyż za brzegi na wypłynnie wyluniesz
wodo,
kiedyż dna zerwiesz i przezroczo wytryśniesz?

Woda, Wolność

idą mi dnie ak baby z pełnymi wiadrami naprzeciw.
 lutego  r.
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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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