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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Piosenka księżyca
Motto: La lune blanche¹…

(Verlaine)

W skośny stół z matowe czerni
księżyc wylał płytką rzeką

Księżyc

szumią ciszą w szklany werniks
gwiazdy spadłe niedaleko

w gęste nocy ak w akwarium
płyną długie śliskie ryby
uliczkami gęstych podwórz
szyby szorstką łuską wybić

głaǳi zwilgłe srebrem ściany
płynnych łysków² miękki natłok
i na stole rozślizganym
czarny piesek gryzie światło.

 I  r.

¹la lune blanche (.) — biały księżyc. [przypis edytorski]
²łysk — ǳiś: błysk. [przypis edytorski]
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