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

Pycha
Spotyka ą razowych młoǳieńców unerwione ǳiewice pszeniczne,
aniołowie o świeżym oddechu prezentu ą astralne ciała.
Wiem:
wplątałam się w dobro i zło
ak w stokrotną tró listność koniczyn —
ǳwonią abłka wszelkiego poznania, pomieszane w łykowych kobiałach.
Więc mam pytać o drogę
do Ciebie
zabłąkana na snów skrzyżowaniach?
Tyle razy uż oczy niebieskie czarną nocą uczerniał ǳień.
Osiemnaście zruǳiałych czerwców
nie usłyszy,
krzycząc,
pytania.
Osiemnaście zim nie usłyszy siwych zim głuchoniemych ak pień.
Babskie ciepłe ęzyki liści trą i sypią słowa na wiatr,
fanatyczny wąż z aluminium wĳe gniazda na ra skim drzewie.
Nie wiem, Panie,
co dobre,
co złe —
w osiemnaście wpatrzona lat —
zasłuchana, surowa i baczna
coraz harǳie ,
coraz mądrze ,
nie wiem.

Młodość
Wieǳa, Dobro, Zło,
Błąǳenie, Mądrość

Melancholia

Słowo, Drzewo, Ra ,
Wieǳa, Plotka

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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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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