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DRZEWO
Drzewo życia rośnie wolno i stale w bezmiarze czasu
Bazylides z Aleksandrii
Zasadzone
w moim wnętrzu
rośniesz siejesz
drzewo pieśni
wielorękie
drzewo ognia
śmiercio-pienne
krwią kropione
z tchnienia
z kości
drzewo z ciała
żywiołowe
drzewo w ziarnie
pełno-piersie
wielogłośne
gruboskórne
trzaskające
grzmoto-trwałe
wiatro-żarte
w śnieg oprawne
ocalałe
szkieletowe
pod burzami
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pączkujące
poprzez rozpacz
i nadzieję
górnych niebios
chmur pierzastych
mlecznych ścieżek
lotu ptaków
rannych powstań
twardo-senne
drzewo wspomnień
gęsto-słoje
wiosno-drewne
letnio-drewne
drzewo marzeń
i nawiedzeń
liścio-włosych
bohaterów
z wężym wieńcem
strażowane
pełne dźwięków
śmiechu dzieci
drzewo przodków
ziemio-pijne
niebo-hauste
życio-trzewie
drzewo grobów
światło-żerne
oś mądrości
dymu chmur oś
blask pustyni
trąba wietrzna
źródło ognia
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złoty łańcuch
prowadzący
poprzez noce
z chalcedonem
hematytem
od wieczora
szmaragdami
karneolem
diamentami
w ćwiekowanej
misie świtu
perła opal
rozpuszczane
rozpostarte
na poranek
wonna tyka
wszech-południe
lazurowe
drzewo ziemi
ogień wody
wiatr powietrza
okręt światła
mroczna barka
żeglująca
wiatrem sprana
z końcem roku
i z powrotem
cumowana
glebowana
dziobowana
przypływami
łoże słońca
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kosz księżyca
koc obłoku
gwiezdna beczka
meteorów
drżących planet
płużnych plejad
długo-wiosłe
ziemskie kucie
niebne grabie
słów łamanie
skał łupanie
trzaski kości
puls konara
źródło siły
oś podparcia
dach osiowy
wieżo światła
nieustannie
szorujące
klify turnie
palec daktyl
zapłon iskry
miotacz ognia
ptasia lotko
w twardej pięści
jaśniejąca
dzienna strono
w liściu złotym
rękopisie
i tabliczko
w krypcie nocy
atramentu
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w nukleonach
mowo iskro
rodowodów
by noc śpiewać
roztopiony lód
ciemności
mech i koks
i skamieniałość
i dinozaur
drzewo czasu
w wirze żaru
forsowanie
ust historii
szczęk wiercenie
plucie pestką
igiełkami
żylastymi gałązkami
dołowanie według ściegów
tras krwiobiegów
rudo kwiatów
na kruchym pniu
magnes bursztynu
i diademy
elektryczne
piorunochron
lej energii
w stratosferach
pnący komin
w garnku śmierci
czas paliwo
cichy oddech
drzewo stwórcze
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drzewo straty
flanc świątyni
w czarze czaszki
zalesiane
drzewo włókno
oczodoły
oraz żuchwy
drzewo świata
przewijane
wieko groty
góro nieba
namiot szczęścia
na pustyni
szept kopuły
drżenie wieży
żleb żygacza
ramię góry
stożku chwały
przeciwmgielny
szpic kościoła
dom aniołów
dach wachlarza
drzewo echo
i drabino
dla dusz palców
wąskie gardło
krtań skrzydlata
dzwoni śpiewa
klatko żeber
harmonijko
leśna ario
i równinna
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i symfonio
z nieustannym
oceanem
i batutą dyrygenta
różdżkarz z różdżką
krzywa łuku
młode drzewko
w skłonie tęsknot
zboczu nadziej
z gliny lino
aż do Boga
witko nutko
czysta wódko
kaduceusz
gar w konarach
i termometr
liczywieki
soków rtęci
wzrost i opad
drzewo dziuplo
wyżłobione
studnio z drewna
i kopalnio
sznur od dzwonu
płuco piekła
uprząż burzy
dłoń przeklętych
dwakroć zmarłych
niepoczętych
w dźwięku harfy
w borze w jarze
skardze sadów
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dla Hesperyd
drzewo łonne
całowane
deszcz łapiące
i podziemne
i żywiczne
kadź na wino
na pragnienie
owoc tabu
wiosno w górach
wonna orgio
wodospadzie
zapłakany
wylew rzeki
dzielna magmo
drzewo lawo
siewie lądu
delto wirów
koralowe
wieczny ogniu
pniu liściasty
drzewo szału
drzewo pasji
ociernione
krwią spocone
drzewo bólu
wciąż zielone
pranie duchów
sianie dzieci
zwykłe drzewo
kruche stare
karłowate
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ocienione
robaczywe
i spróchniałe
w błyskawicach
łusko głodu
skaleczone
drzewo ludzi
obelisku
drzewo martwe
wytępione
rżnięta desko
palenisko
opał ciepło
drzewo stół
na chleb i wino
architrawie
totem Tyrsa
szczytujący
zjednoczony
krwią spryskany
pniu królewski
piekło krzyża
wprost do raju
szubienico
powstająca
zasupłana
lasko ślepca
ostrze miecza
wypaczone
przykręcone
kły słoniowe
włócznio z drewna
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triumfujące
drzewo prerii
w miejskim skwerze
przystrzygane
czułą ręką
drzewo ciche
z tak i z nie
z tym i tamtym
białe czarne
oraz zbiegłe
dawne przyszłe
kiedykolwiek
podziwiane
drzewo ciało
całe w mięśniach
krwi i pocie
wzdychające
drzewo dreszczu
wielkoduszne
drzewo spermy
pompo życia
wiecznie żywe
a w korzeniach
zwoje węży
a w gałęziach
białe ptaki
drzewo duchów
tajemnico
skryta w niebie
w kwiatach słojach
nerwach duktach
włosowate
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tkanko-twórcze
zanurzone
nieskończenie
w górne nieba
w dolne nieba
kij eonów
od Adama
od Dawida
Sataniela
i Mojżesza
na wyżynie
drzewo Buddy
i Tilopy
drzewo zen i
drzewo tantry
drzewo Kali
z czerepami
wulkaniczne
Astarota
Lilit Isztar
i Asztarte
pielęgnujesz
mech i liszaj
pleśń gromadzisz
drzewo grzybie
orchideo
i jemioło
drzewo driady
od druidów
gdzie tka pająk
siedzi gawron
śpi nietoperz
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trwa pustułka
drzewo życia
świadomości
produktywne
językowe
mowo nazwy
mowo baśni
mowo dziejów
i przemiany
niezgłębione
nieśmiertelne
przyjacielskie
drzewo oddech
nieścinane
nieugięte
wiekopomne
arcyważne
wolnościowe
drzewo miłość
sprawiedliwość
ludzka tęczo
rozkwitanie
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