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Treść
Ciężarny, gęsty Pacyfik warczy pod taflą szklistą,
różowomięsna pantera edwabne futro rozsaǳa —

Obraz świata

biblĳny boży wieloryb płonącym tranem tryska,
ak boży biblĳny archanioł blaskiem ocieka na gwiazdach.

Wiǳisz —
to właśnie dlatego.
Czarnoziem rozsaǳa chodnik.
Pod każdą milczącą powłoką wietrzysz petardę treści.
Niebo od gwiazd się przepali
ak od rozwianych pochodni.
Przypływ i odpływ pociągów czas wzbiera ący obwieści.

A kiedy krzyczysz;
«śmiech»,

Słowo, Stworzenie

trzyǳiestodwuzębne rżą baby.
A kiedy szepczesz:
«śmierć»,
głuchoniema
ślepota
dławi.
Prężą się drżące zwierzęta, któreś z uroczysk wywabił, Imię
których imionaś wysłowił,
któreś imieniem wysławił.

Sprawy czerwone i ciepłe z azesów się roǳą ak z matek,
treść bulgocącym krwotokiem wybucha z śpiewne udręki.
Imię pęcznie e światem,
świat się wydyma zaświatem —
— a ty
słowa ciałem porosłe
wymawiasz —
ak Stwórca —
z lękiem.
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
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