


 

 

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.

ZUZANNA GINCZANKA
 

O centaurach¹
Ściera ą się rym o rym ostrzone wiersze ze szczękiem
— nie ufa ścisłym rozmysłom, by żaden cię nie opętał, Ciało, Pożądanie, Wieǳa
— nie ufa palcom, ak ślepcy,
ni oczom, ak sowy bezrękie.
Oto głoszę namiętność i mądrość
ciasno w pasie zrośnięte
ak centaur.

Wyzna ę dosto ną harmonię męskiego torsu i głowy
z rozrosłym ciałem ogiera i cienką pęciną nogi —
— do żeńskich chłodnych policzków
i kłębów² okrągłych kobył
galopu ą wspaniałe centaury
w ǳwonie podków z łąk mitologii.

Ich namiętność skupioną i mądrą
i ich mądrość płomienną ak rozkosz
odnalazłam w dosto ne harmonii
i stopiłam w pasie i sercu.

Popatrz:
namysł

Rozum, Pożądanie

o twarzy antyczne
zgrzanym koniom zawierzył swą boskość,
ak spętane rumaki po askrach
drżące zmysły pęǳą po czerwcu.

¹centaur (mit. gr.) — stworzenie z luǳkim tułowiem na końskim korpusie. [przypis edytorski]
²kłąb — nasada szyi u czworonożnego ssaka. [przypis edytorski]
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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
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