


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Ramię Oriona
Wielkie poruszenie na tych gładkich morzach,
kłębią się ciężkie, ciemne ciała ryb.
To duch awary nie lądu e na woǳie,
ślizga się, tnie toń, wytraca prędkość, czas.

Czas rozǳielić poły słonecznego płaszcza,
uwolnić wiatr —

i uż.

Pył mięǳygwiazdowy na listkach pierwszych drzew.
Rozmodlony za ąc strząsa słoną rosę,
lgnie do ciepłe ziemi wsłuchany w e musu ące tętno.

Asymilac a i dysymilac a. CO₂, H₂O,
i światło, światło, światło,
przemiana materii w materię, wzrost i do rzewanie
w płaskim dysku falu ące Galaktyki.

Czarna śmierć pulsu e cicho pomięǳy gwiazdami,
„Koło biegunu krąży wiecznymi obwody¹” —
płomienna Betelgeuse, Rigel, Bellatrix —
adą Kosiarze na esienne niebo, patrz!

Patrzymy. Masz we włosach mgłę i nitki pa ęczyny,
niesiesz reklamówkę pełną zimnych gruszek.

¹Koło biegunu krąży wiecznymi obwody — agment Iliady Homera. [przypis edytorski]
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