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Żegluga
W smoliste , szczelne arce własnych, rozgrzanych spraw
chłoszczący rozchłyst potopu

Potop
Życie ako wędrówka

i świat świszczący
omĳam —
tkliwe gołąbki wywiodłam z dalekie zawiei z aw,
płazy z błyszczące miki¹
i giętkie, dorodne żmĳe.

Symbole o skrzydłach kosmicznych
i krytych lakierem kłach

Zwierzę

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!

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 Życie ako wędrówka
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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