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pamięci zniknionego
gǳie czerwona kalina
styka się z niebem słodko

PięknoDrzewo

szumiąca wiotka
est asno

u kaliny zamyślona ǳiewczyna
ak piękna
niewiele takich w życiu spotkań
spo rzeć w zachwycie zasnąć

morze morze morze
okręt orzeł

Morze

ciemność białą mętną sto ącą
łańcuch mocnym sprężeniem trąca

Ciemność

w te kopule zwrócone w dół
wielkie ak nicość
łańcuch drży ogniwa idą wzwyż
ostre szpony drą piach i muł dna
wyrywa się z mroku żelazny masyw krzyż
i prąc przez głębię gra
kotwica

morze morze morze
mięǳy liny ak deszcz ukośne

Wiatr

wplątał się wiatru proporzec
trzepoce ostro i głośno
ku zorzy

morze morze morze

wysp bukiety różowe granatowe
w słone burzy ak pięści się trzęsły

Burza

głos daleki szybkim biegał krokiem
przez obszary asne i szerokie
sztywnym akby przerzuca ąc się przęsłem
głos daleki tulił się nam do głowy
nie wieǳiał drżał powtarzał

morze morze morze
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wichrze wyspach kotwicy burzy
szukał głos duży
orła conrada¹ żeglarza

panu kazimierzowi miernowskiemu

¹ conrad — Joseph Conrad (–), marynarz i pisarz. [przypis redakcy ny]
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