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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Czart
Melancholĳne damy o rękach z żółtego wosku,
kukły z oczami z fałszywych obłoków,

Kobieta

pobladłe wargi zanurza ą w spokó
ak w białe futro troski.
Łuki wygięte trąby i skrzypiec zerwane struny
wiszą na ścianach, na ukos na stłuczonych oknach.
Widma zmierzchliwe biorą znużenie w słomiane palce
i ak soczewkę pomnie sza ącą wznoszą do oka.
A sale puste; ktoś echo rozlał i zmroził.
Rozlane wino, czy krew rozlana, czy światło?
Tylko postaci, co uż odeszły, wkle one ciągle eszcze w zwierciadło.
I ptak zabity ciągle śmiertelnie ęczy w ogroǳie.
Już ta kareta nigdy nie wróci, a słychać tętent. Diabeł
Tylko te stoły poprzewracane, rzucone karty.
Twarze przy świecach, twarze z zwierciadeł, twarze przeklęte,
czy nie wiǳicie? ta zgasła świeca est czartem.
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-czart
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-czart
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/4163
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

