


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Erotyk
W potoku włosów twoich, w rzece ust,
kniei ak wieczór — ciemne
wołanie nadaremne,
daremny plusk.

Jeszcze w mroku owinę, tak eszcze różą nocy
i minie świat gałązką, strzępem albo gestem,
potem niemo się stoczy,
smugą prze ǳie przez oczy
i powiem: nie będąc — estem.

Jeszcze tak w ciebie płynąc, niosąc cię tak odbitą
w źrenicach lub u powiek zawisłą ak łzę,

Żywioły

usłyszę w tobie morze delfinem srebrnie ryte,
w muszli two ego ciała szumiące snem.

Albo w ga u, gǳie esteś
brzozą, białym powietrzem
i mlekiem dnia,
barbarzyńcą ogromnym,
tysiąc wieków dźwiga ąc
trysnę szumem buga u
w gałęziach twoich — ptak.

Dedykac a:
Jeden ǳień — a na tęsknotę — wiek, Miłość
eden gest — a uż orkanów pochód,
eden krok — a otoś tylko est
w każdy czas — duch czeka ący w prochu.

Mojej najdroższej Basi¹ — Krzysztof

dn.  II  r.

¹Basia — Barbara Baczyńska, z domu Drapczyńska (–), żona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Po-
znali się pod koniec  roku, w czerwcu  wzięli ślub. Zginęła podczas Powstania Warszawskiego. [przypis
edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-erotyk
Tekst opracowany na podstawie: Krzysztof Kamil Baczyński, Poez e, wybór K. Wyka, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska. Utwór powstał w ramach ”Planu współpracy z Polonią i Pola-
kami za granicą w  roku” realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku . Zezwala się na dowolne
wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym informac i o stosowane licenc i,
o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Katarzyna Dug, Paulina Choromańska, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Okładka wiersza przepisanego ozdobnie przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z dedy-
kac ą dla żony, Krzysztof Kamil Baczyński (-), domena publiczna
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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