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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Legenda
Wydęte karawele¹ o żaglach z czerwonych motyli,
pachnące cynamonem, pieprzem i imbirem,

Morze

upływa ą po morzach mosiężnych, a w tyle
delfiny ciągną — ak antyczne liry.
Jacyż na rufach zdobywcy
odlani z płynnego złota
w pieśniach wysmukłych ak skrzypce,
z puszystym we rzeniem kota?

A zawsze tak samo daleko
ǳwonią na widnokręgu
maleńkie archipelagi,
które dosięgnąć ręką.

Tam w wyspach małych ak uśmiech
przez dżungle tygrysie trawy
wędru ą złote strusie
i szylkretowe² żyra.
W różowym hamaku wybrzeża
koń purpurowy gna,
a z ǳiupli zagląda w pe zaż
maleńki induski strach.
Kto ten kra obraz zbudował
na wiotkim cieniu zamyśleń,
nad trąbką wiatru wydymał
policzki wezbrane ak wiśnie?
Oto zwrotniki płonące
ak złoto-czerwone piekło.

Maleńkie archipelagi
zawsze tak samo daleko.

Strzelały race gwiazd
w przestrzeń wydętą i ślepą,
spadały księżyce na płask
do dna stopionego w srebro.
Śpiewały ryby skrzydlate
pieśni prze rzyste i szklane,
kiedy w wyblakłe rano
okręt upływał nad światem.

Oto legenda marzeń,
śmiesznych ptaków ze snów.

¹karawela — roǳa ednopokładowego, szybkiego żaglowca z XV–XVII w. [przypis edytorski]
²szylkretowy — wykonany z szylkretu, t . masy rogowe uzyskiwane z pancerzy żółwi. [przypis edytorski]
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Nocą to tylko żeglarze
płyną na ǳiwny łów:

Patrzeć, patrzeć na niebo smutku
nad drzewo odarte historii.

Historia

Tam białe trupy zdobywców —
— herosów zastygłych w orion³.
Tam tylko w hamaku plaży
ǳiewczynki z mieǳi kołyszą
pieśni zgubionych żeglarzy
zarosłych czasem i ciszą.

 II  r.

³orion — gwiazdozbiór nazwany od myśliwego z Beoc i, po śmierci przeniesionego na nieboskłon i ściga-
ącego Ple ady (oczekiwany byłby zapis wielką literą). [przypis edytorski]
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