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Ogień nasturc i¹ — w ślepiach kota.
Mgły czu ne wokół ciał zabiegi.

KwiatyTaniec, Muzyka

Łódź, co odpływa w nic — ze złota!
Żal — i liliowe brzegi.

Suńmy się ruchem dwóch gondoli,
Nie patrząc w lśniące dno podświatów, —
Niepoko eni z własne woli

Ta emną wieǳą kwiatów.

W zwierciadłach — świateł piętrowanie,
A w szybach — zmrok posępny, —

I nieustanne zanurzanie
Stopy w ten dźwięk następny…

A dźwięki, z tańcem snu ąc zmowę,
Mgławie ą — byle mgławieć.

Obłok, Dźwięk

Tango bezwiednie purpurowe
Zaczyna — nie chcąc błękitnawieć…

Stopę, co szuka mgły wygodne ,
Ostatni dźwięk wyminął —

I niezużyty — i swobodny
Chce ginąć… I uż zginął.

¹nasturcja — roślina o żółtych, pomarańczowych lub czerwonych kwiatach, uprawiana w ogrodach i na
balkonach. [przypis edytorski]
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