Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Żegluga
W smoliste , szczelne arce własnych, rozgrzanych spraw
chłoszczący rozchłyst potopu
i świat świszczący
omĳam —
tkliwe gołąbki wywiodłam z dalekie zawiei z aw,
płazy z błyszczące miki¹
i giętkie, dorodne żmĳe.

Potop
Życie ako wędrówka

Symbole o skrzydłach kosmicznych
i krytych lakierem kłach
wpiły się w płowe grzywy zwierząt z biblĳne arki.
O, tępe słonie lenistwa, sny kołyszące na łbach!
O, pycho, o, szpony orle, wbite ekstazą w lwie karki!

Zwierzę

O korab² uderza świat złą metaliczną falą —
— tam
mroczny
upust
chaosu
wrogi, zawzięty potop —
— za ile eszcze dni w dolinach zalśnią emalią
na gibkich kibiciach abłonie w różowych papilotach? —
— a tuta pachnie żywicą,
esenc a tęży się z barw,
druciany sopran marców na lipców alt się nawĳa.
W smoliste , szczelne arce własnych, rozgrzanych spraw
chłoszczący rozchłyst potopu
i świat świszczący omĳam.

¹mika — błyszczący minerał z grupy krzemianów. [przypis edytorski]
²korab — inacze okręt, łódź. [przypis edytorski]
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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
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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