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Ballada o rzece
Rzeka pachnie ak ryba.
Ryba est liściem deszczu

Rzeka

oderwanym od białe gałęzi szelestu,
od zbuntowanych okrętów chmur —
A wyginane rybitwy
złożone do wiotkie modlitwy
ciągną niebem błyszczący ak brzeszczot,
omotu ący ciasno sznur.
Rzeka się w niebie odbĳa
czy niebo rzekę wymĳa,
tocząc kuliste chmury na drugi brzeg?

Brzeg odległy o bulgot —
— stoisz w słońcu wykuta,

Muzyka

wĳesz z muszli zielone
piosnkę na cztery nuty.
Stoisz w łusce i płoniesz,
w ciszy martwe ak smutek
tylko bieli się po nie
piosnka na cztery nuty.

Dokąd idę? po płaskim lustrze
czy po niebie głową w dół?

Trup

Rozcina ą się sny upalne
nożem fali ostro na pół.
Dokąd idę? czy brzeg się zbliżył,
czy opadłem w obłok wyże ,
czy w ślimaczy, po ustach ciągnący się muł?
Stoisz w niebie, na brzegu czy w lustrze?
Słońce zewsząd zapala się w łusce.
Płynę w le ach — szklisty wodnik.
Rzeka pachnie ak ryba.
W porcie prąd się urywa,
Płynę wodą, piorunem czy błyskiem pochodni
— trup o oczach ak obłok zastygły?

lipiec  r.
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