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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Okręty zimowe
Mo e okręty samotne, żałosne ak psy zgubione,
aniście ptaki, ani obłoki spłowiałe.
Na rufach waszych postaci tkane z białych koronek.

Aniście gwiazdy, ani zwierzęta małe.
Kto by was do rzał w czarnych kwadrygach¹ zawiei,
gǳie tylko miasta sto ą ukośne i drżą,
gdy tak spoko nie wpływacie w niebo, co tak się chwie e
akby kołyska wybudowana cichym łzom.

Przez wszystkie zimy płyniecie cisze niż ogień,
olinowane cienką rozpaczą nitek pa ęczych.
Aniście ptaki, ani obłoki ze snów na cieńszych,
bo nieporadnie sto ąc przed płótnem wyblakłe drogi,
namalowałem w głębi perspektyw płonący, ósmy kolor tęczy.

dn.  II  r.

¹kwadryga — rydwan zaprzęgany w czwórkę koni ustawionych równolegle. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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