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Kobieta w morzu

W czarnym trykocie lśniącym
i w kasku z gumy czerwone
zachoǳi w morzu ak słońce,
tylko z przeciwne strony.

Zamieszana w srebrzystą pianę,
zamiatana szumiącą grzywą,
przekomarza się z oceanem,
który chciałby ą kochać nieżywą.

Leży ak w łożu.
Na fali oparła głowę.
Otworzyła ramiona płowe.
Cała oddana morzu.

Morze wzbiera ponad krawęǳie,
zagarnia ą chciwym ruchem —
i są ak Leda z Łabęǳiem,
okryci łabęǳim puchem.

Jak muszla wpółzanurzona
w fal szmaragdowym obiegu,
wsparta na smukłych ramionach
falu e leżąc przy brzegu.

Odpina z ramion zapięcia,
otrząsa krople z dłoni:
łzy szczęścia gorzkie toni,
która ą miała w ob ęciach.

Jak skarb wyrzucony przez fale
otoczona konturem blasku
spoczywa rozparta wspaniale
na migdałowym piasku.
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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