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
 

Obcość
Patrz:
purpurowy trubadur święto obwieścił surmami¹,
kupcy rozda ą szkarłat i maści pachnące miarki,
na szklanych szczudłach sopranu chwie ą się
mdle ąc pieśniarki,
tancerzom ǳwonią torsy i ud błyszczący ornament —
— a tyś spowszedniał sobie
ulicą
mierzoną
co ǳień,
a w tobie est śmierć nieuchronna,
ak igła krążąca w żyłach.
Radość przepływa
z dala
w różowe , świąteczne łoǳi
daleką, obcą rzeką
z ultramaryny² i z iłu.
Powieǳą o twoim żalu: „płaskostopy i karłowaty”,
powieǳą o twoim smutku: „bielidło, ole ek, róż”.
Ni liryka z tkliwych batystów³,
ni ciężki epos z brokatu
nie wyzna ciebie
nikomu
domysłem zza siedmiu mórz.

¹surma (muz.) — drewniany instrument dęty. [przypis edytorski]
²ultramaryna — pigment mineralny (na częście ko arzony z kolorem niebieskim, ednak może mieć także
barwę np. ﬁoletową lub żółtą). Także określenie intensywnie niebieskie barwy lub farby. [przypis edytorski]
³batyst — przezroczysta, cienka tkanina. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ginczanka-obcosc
Tekst opracowany na podstawie: Zuzanna Ginczanka, Wiersze wybrane, Czytelnik, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) we współpracy z Muzeum
Powstania Warszawskiego. Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego. Zd ęcie
na okładce pochoǳi ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Paulina Ołtusek, Paweł Kozioł, Urszula Małecka.
Okładka na podstawie: Fotograﬁa z okresu okupac i niemieckie w Warszawie. Wola. Stragan z owocami przed
kamienicą przy ul. Wolskie . U ęcie w kierunku wschodnim. Na wprost, w w tle widoczna południowa rogatka
wolska, Władysław Martyka „Biskup”, Domena publiczna
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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