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Przekrój fantastyczny
Ludwikowi Bujalskiemu

Pokłady wielokropek¹, średników, przecinków,
W sło ach mowy skostniałe okazy muzealne —

Przyroda nieożywiona,
Natura, Poez a, Pamięć,
NaukaSłowoO, antyki sko arzeń, przenośnie dyluwialne²,

Szkielety przymiotników, skorupy zaimków!

Ślady wszystkich nadirów³ naszych i zenitów —
Warstwice⁴ Don Juanów z odciskami kobiet,

Kochanek, Kochanka,
Miłość tragiczna

Ofelie — złomy kredy — niosące na sobie
Florę rzek, ziela duńskie — wianki litofitów…

Tu Faust zama aczy profilem Goethego…
Tam kochanków przekro em zniekształcone wǳięki:
Egzemplarz Capuletich w ob ęciach Montechi —
Litodendrony, ǳiwy świata pierwotnego!

Tam symbole dwunożne, Hamlety-rebusy!
Formac e fantastyczne, ba eczne odmiany…
Skamieniałe. Bezbronne. Pięknie zachowane
Furie naszych młodości — pterodaktylusy!

¹wielokropek — ǳiś popr. forma D. lm: wielokropków. [przypis edytorski]
²dyluwialny — pochoǳący z okresu dyluwium, t . ple stocenu, epoki wielkiego zlodowacenia. [przypis

edytorski]
³nadir — niewidoczny z Ziemi punkt na sklepieniu nieba, usytuowany naprzeciw zenitu, czyli pionowo

w dół. [przypis edytorski]
⁴warstwica — linia na mapie, łącząca punkty położone na te same wysokości nad poziomem morza; tu

racze : warstwa osadów kopalnych. [przypis edytorski]
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