Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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ZUZANNA GINCZANKA
 

Treść
Ciężarny, gęsty Pacyﬁk warczy pod taﬂą szklistą,
różowomięsna pantera edwabne futro rozsaǳa —
biblĳny boży wieloryb płonącym tranem tryska,
ak boży biblĳny archanioł blaskiem ocieka na gwiazdach.

Obraz świata

Wiǳisz —
to właśnie dlatego.
Czarnoziem rozsaǳa chodnik.
Pod każdą milczącą powłoką wietrzysz petardę treści.
Niebo od gwiazd się przepali
ak od rozwianych pochodni.
Przypływ i odpływ pociągów czas wzbiera ący obwieści.
A kiedy krzyczysz;
«śmiech»,
trzyǳiestodwuzębne rżą baby.
A kiedy szepczesz:
«śmierć»,
głuchoniema
ślepota
dławi.
Prężą się drżące zwierzęta, któreś z uroczysk wywabił,
których imionaś wysłowił,
któreś imieniem wysławił.
Sprawy czerwone i ciepłe z azesów się roǳą ak z matek,
treść bulgocącym krwotokiem wybucha z śpiewne udręki.
Imię pęcznie e światem,
świat się wydyma zaświatem —
— a ty
słowa ciałem porosłe
wymawiasz —
ak Stwórca —
z lękiem.

Słowo, Stworzenie

Imię

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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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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