


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Ad Aristum Fuscum
( ) ¹: 

Fuscu! Człek czysty, przez zbrodnie nie sklęty
nie musi nosić maury skich pocisków

Broń

nie trzeba emu cięciwy napięte
ni mieczów świstu…

Czy to pustynią droga niebezpieczną,
czy niegościnnym kaukazem górzystym,
czy gǳie głęboka rzeka rwie ba eczna
Hydaspes² szklisty.

Tak mnie gdy spotkał wilk w sabińskim lesie
gdy za daleko zaszedłem śpiewa ąc³

Niebezpieczeństwo

potwór co borem łup swó krwawy niesie
w lesistym kra u

uciekł; o takim ogromnym potworze
nie słychać ani w iubĳskie pustyni
ani w dębowych drzew daunĳskim⁴ borze
co ciemnią słynie…

Połóż mnie w piaskach, gǳie żadnego pola
nie ma; i chłodu nie da e ni chwila,

Miłość, Piekło

gǳie kamień pęka w pozsychanych rolach
i noc się schyla…

Połóż gǳie ziemia się skwarem pokryła
gǳie piasek pali, gǳie piekieł gorąco
kochać Cię będę, o Lalage miła
słodką, śmie ącą

wczesna jesień

¹Horatius — Horacy — Quintus Horatius Flaccus (– p.n.e.), wybitny rzym. poeta liryczny, autor liryk,
satyr i listów, a także teoretyk literatury. [przypis edytorski]

²Hydaspes — obecnie Dźhelam, rzeka w północnych Indiach i Pakistanie. [przypis edytorski]
³śpiewając — w oryginale poeta śpiewa o Lalage, kochance tuta wspomniane dopiero w ostatnie strofie.

[przypis edytorski]
⁴Daunia — region w Apulii, w płn. Włoszech. [przypis edytorski]
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