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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Mastodonty¹
Burza drzew! Pniów² przepaście, ocean konarów,
Huragan życia, wulkan wzrostu i rozwo u,
Kaskady złotych liści, fontanny powo u,
Huk kwiatów pęka ących od słońca pożarów.

Cicho — wtem wielkie płazy³ dźwignęły z moczarów
Potworne łby, złociste od złotych much ro u;

Zwierzęta

Jeleń, co z krysztalnego zbiegł napić się zdro u,
Stanął, nastawił uszy i pomknął przez parów⁴.

Głuchy grzmot wybiegł z lasu dalekich zakątów,
Zadrżały drzewa, ako przed nade ściem tuczy⁵ —
Grzmot rośnie, cała ziemia dygota i huczy:

Błysnęło — to kły białe — — na kształt morskie fali,
Co się wzburzona naprzód bez pamięci wali,
Wybiegło z głębi puszczy stado mastodontów.

Zwierzęta

¹mastodont — mamut. [przypis edytorski]
²pniów — ǳiś popr.: pni. [przypis edytorski]
³płaz (daw.) — dowolne stworzenie pełza ące (tu mowa o dinozaurach). [przypis edytorski]
⁴parów — dolina ma ąca strome i pokryte roślinnością zbocza. [przypis edytorski]
⁵tucz (z ros.) — chmura, tu: burza. [przypis edytorski]
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