


 

 

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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Proces
. Na początku było niebo i ziemia:
czarny tłuszcz i chabrowy tlen,

Stworzenie

i elonki
przy gibkich eleniach,
z Bogiem miękkim i białym ak len.

. Kredo,
uro,
triasie¹,
gleba się warstwi po sło u,
miocen² naciera czołgiem w ma estatycznym podbo u.
I rozǳiał est mięǳy wodą
a ziemią paproci i brzezin
— i wiǳi Bóg, że est dobrze, gdy zorzą wsta e genezis³.
Azot się parzy w lawie,
lawa zastyga lakiem,
góra
na górę
włazi
grzmiącym kosmicznym okrakiem,
karbon⁴ nasyca ziemię węglowo-kamienną miazgą —
— i wiǳi on, że est dobrze wilgotnym płazom i gwiazdom.
Żelazo tętni na krwiście ,
fosfor tęży się w piszczel,
a on śpiewa ącym powietrzem w fu arki kraterów gwiżdże.

. Na początku było niebo i ziemia,
i elonki,

Przemiana

i elenie płowe.
No a dale bieg się odmienia:
oto
ciało
stało się
słowem.

. Kiedyś pod wonnym aniołem dorodny drżał rododendron,
skrzypiały, chrzęściły skrzypy wielkie i rosłe ak New-York.

¹kreda, jura, trias (geol.) — okresy ery mezozoiczne . [przypis edytorski]
²miocen (geol.) — pierwsza epoka neogenu, w które powstawały wielkie łańcuchy górskie. [przypis edy-

torski]
³genezis — por. gr. Genesis, t . Księga Roǳajuw Biblii opowiada ąca o stworzeniu świata i początkach roǳa u

luǳkiego. [przypis edytorski]
⁴karbon (geol.) — piąty okres ery paleozoiczne . [przypis edytorski]
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w Koninie, Brześciu i Równem Coǳienność
na skwerkach
stokrotki więdną,
i polic anci
po nocach
ślubne
małżonki
miłu ą.
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