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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI
 

L’esclave¹
( .  . . ’²)
Nagi, brudny, obdarty i z głodu półżywy
niewolnik — spó rz! Me ciało sine pręgi kratą,
choć roǳiłem się wolny w miękkich liniach zatok,
gǳie Hybla³ w lustro wody wperla swo e grzywy.
Rzuciłem wyspę szczęścia!… O, eżeli wrócisz
do winnic, do Syrakuz⁴ brzęczących pszczołami,
szlakiem ǳikich łabęǳi, który w błękit zamilkł,
może te , którą kocham, pieśń wspomnień zanucisz.
Czy zobaczę te oczy ﬁoletem głębokie,
w których niebo o czyste chmur rośnie natłokiem
pod lukiem triumfalnym napiętym w brwi czerni?…
Zlitu się! Odna dź miłą i powieǳ ode mnie,
że ży ę eszcze dla nie , że estem e wierny.
Poznasz ą po tęskniących oczach w smutne ciemni.
¹l’esclave (.) — niewolnik. [przypis edytorski]
² e ee a s
a a (–) — poeta ancuski uroǳony na Kubie. [przypis edytorski]
la — nazwa kilku starożytnych miast na Sycylii, tu przeniesiona na rzekę. [przypis edytorski]
³
⁴ a
— miasto na wschodnie Sycylii. [przypis edytorski]
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