


 

 

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

Panteistyczne
Nie ob awił mi się żaden bóg
w gore ących

Bóg, Natura

i ognistych
krzakach,
nie przemawiał do mnie
pożarem
i nie wzywał mnie
płomieniście —
odnalazłam go w krzaku
bzu,
gdy w kiściastych
krocił się znakach,
rozpoznałam go na zielenie , gdy przez mokre wołał mnie
liście.
No — i odtąd choǳę zdumiona Cud

zaǳiwieniom
nagłym

naprzeciw
gdy rozpuchły kreci pagórek
olbrzymie e cudem ak
Syna —
popróbu cie wątpiący i źli
ak żarówkę
słońce zaświecić;
mówię do was Prorok
hallo —
hallo —
a:
radosny prorok —
ǳiewczyna.

Rozwĳa ą się drogi wstęgą
rozpęǳonym

Droga

filmem
samopas
i potykam się ak pĳana
o nadrożne,
naszlaczne
cudy:
oto

w znikąd wyrosłych krzemieniach
znieruchomiał czas ak synkopa¹

oto
światło mknie:

¹synkopa — celowe zaburzenie rytmu utworu muzycznego. [przypis edytorski]
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trzysta tysięcy
kilometrów
na
edną
sekundę —

oto
estem po prostu tętnicą,
którą krąży ak krew
w świecie
azot —

oto Pocałunek, Koniec świata
cichy « ak sen» pocałunek
zgiełków światów przemilcza mi
azgot —

oto
kiedyś się wszystko raz urwie
tak: bez wstępu,
bez przeczuć,
od razu
i poleci na zbity łeb
ziemia
romantycznie spada ącą
gwiazdą —

Jakże trudno wytrwać w równowaǳe
plącząc nogi po droǳe
o cudy
i nie oprzeć się pewnie o
boga,
który wiatru mi natrząsł
i ptaków —
wpłynął we mnie życioda ny bóg krwią czerwoną, co płynie bez trudu, Bóg, Krew
choć nie z awił mi się żaden
głos
w gore ącym
i ognistym
krzaku.
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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
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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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