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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Biała magia
Sto ąc przed lustrem ciszy
Barbara¹ z rękami u włosów
nalewa w szklane ciało
srebrne kropelki głosu.

Kobieta

I wtedy ak ǳban — światłem
zapełnia się i szkląca
prze mu e w siebie gwiazdy
i biały płyn miesiąca.

Światło, Ciało

Przez ciała drżący pryzmat
w muzyce białych iskier
łasice się prześlizną
ak snu puszyste listki.
Oszronią się w nim niedźwieǳie,
asne od gwiazd polarnych,
i myszy się strumień przewieǳie
płynąc lawiną gwarną.
Aż napełniona mlecznie,
w sen się powoli zapadnie,
a czas melody nie osiąǳie
kaskadą blasku na dnie.
Więc ma Barbara srebrne
ciało. W nim pręży się miękko
biała łasica milczenia
pod niewiǳialną ręką.
 I ,  w nocy

¹Barbara — imię to nosiła żona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, z domu Drapczyńska (–). Poznała
Baczyńskiego pod koniec  roku, w czerwcu  wzięli ślub. Zginęła podczas Powstania Warszawskiego.
[przypis edytorski]

Sen, Cisza

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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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