


 

 

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-
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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Labirynt
Ostatnia askółka — pożegnanie urwane z okna.
Jestem sam w mieście otoczony przez zło.

Ptak
Miasto, Niebezpieczeństwo

Od ulic pochlebnie nawisłych
odrywam za krokiem krok
martwy.
Na bulwarze unoszonym przez opar
liście — ciszy zielony bastion
nieporuszone.
Wszystkimi ulicami naraz świat się okopał.
Pilnu e mnie — roǳinne, wrogie miasto.
Nie znam twe fotografii
odkle ane o świcie z murów.
Głuchnie gwiazd kolorowy afisz
w ścianach
z krwi i marmuru.
Nie pamiętam ǳisie szego świtu,
tak mnie noc, ǳień omĳa.
Wiǳę szeregiem ulic zamurowany dworzec —
wy azd.
Nie umiem ulic na pamięć,
tylekroć powtarzanych, nie znam zwykłych torów.
Szatan przysiadł na chmurze księżycem, Księżyc, Szatan, Czas
księżycem upływa nieostrożny rok.
Coǳienny postó . Za uliczką przedmieść czeka
narożny sarkofag,
o który roztrzaskam wzrok.
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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