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Rozprawa
:
Barometry pulsu ą rtęcią. Fale epok bĳą o granit.
Izobary¹ barwione cynobrem² pełzną w streﬁe strzyżonych traw.
Żony wierne i w pasie wcięte, do niewieścich gotowe spraw,
pachnidłami suto się maszczą i nieskromny wǳiewa ą aksamit.
W srebrny oksyd³ północ przetapia rozpaloną rudę zachodu,
unerwione czułe anteny lunatycznym krążą szeregiem.
Śpiewam piękne, szumiące zdarzenia, botaniczny rozkwitły Eden⁴,
wierzchy spraw tryska ące kwiatami, rozwichrzone grzywy ogrodów.

Poez a, Wieǳa, Obraz
świata

Poetka

 :
Przemilczasz sprawy ważne dla spraw kwitnących różowo,
nie mów stygnącym szeptem: «Lew czyha na droǳe i miecz».
Rozdrąż ubitą ziemię, pod ziemią wikła się rzecz,
poszuka ssących korzeni pod mchami chmurnych parowów.
Z lenistwem tępo się tarzasz na pianie rozdętych pierzyn,
gdy tyle drogi przed tobą i drogi nie sposób skrócić,
nim świat z wodoru powstały w biały się wodór obróci,
ǳie e swarliwe i wielkie prze ǳie ci eszcze przemierzyć.

Mędrzec

:
Nie wydawa na mnie wyroku. Jeszcze przypływ pieni się snami,
nienawykłe eszcze mam ręce, żeby w morze rzucić się wpław,
eszcze patrzę senna i słaba: fale epok bĳą o granit,
fale epok rozkołysane niosą szczątki samotnych naw.

 :
Amon⁵ dobry, czuły Ozyrys⁶,
sól kainitów⁷ stężył ci w kości,
w fosforytach⁸ mocnych cię wyrył,
w ścisłe przęsła szkielet wymościł —
żółty Amon, bóg dobrotliwy,
przeciw fali kazał płynąć;
esteś treścią ǳie ów swarliwych,
esteś świata treścią edyną.
¹izobara (geogr.) — linia na mapie łącząca punkty o takie same wartości ciśnienia atmosferycznego. [przypis edytorski]
²cynober (miner.) — minerał z gromady siarczków o czerwonym zabarwieniu. [przypis edytorski]
³oksyd (chem.) — tlenek; por. ang. oxide, . oxyde. [przypis edytorski]
⁴Eden (bibl.) — ra ski ogród. [przypis edytorski]
⁵Amon (mit. egip.) — bóg uosabia ący powietrze i wiatr. [przypis edytorski]
⁶Ozyrys (mit. egip.) — bóg śmierci i życia, Wielki Sęǳia umarłych. [przypis edytorski]
⁷kainici — członkowie sekty gnostyckie istnie ące w II wieku, czczący osoby potępiane w Biblii; tu może
też: potomkowie Kaina, biblĳnego pierwszego zabó cy. [przypis edytorski]
⁸fosforyt (geol.) — skała osadowa. [przypis edytorski]

Sąd

Płyńże od życia do życia,
zostawia znaki i słowa,
ak na falu ących obwiciach
z falą się tępą prawować.

:
Noce szumią ak muszle, płoną biblĳne krzaki,
wzniosła, surowa Joanna strzyże baranią wełnę.
O, drogowskazy strzeliste, w czas niepo ęte znaki,
niepochwycone przeczucia, ocknienia przypomnień pełne!
O, szklane gwiazdy przewodnie, w elenich polarnych rogach,
O, znaki, które mi dano, a których po ąć nie umiem!
Nocny tętent czeremchy⁹ przez rozwalone wrota
trwoniłam nieroztropnie w płynnych południ poszumie.
Nie wydawa na mnie wyroku. Jeszcze znak mnie zmyli nie eden,
zanim zna dę sprawy korzenne, gęsto mchami skryte od spodu,
nim porzucę szumiące zdarzenia, botaniczny rozkwitły Eden,
wierzchy spraw tryska ące kwiatami i rozwiane grzywy ogrodów.
Rok 

⁹czeremcha — krzew lub drzewo z roǳiny śliw, o silnie pachnących kwiatach. [przypis edytorski]
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