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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Madrygał¹
O fauno mo a: łagodne zwierzęta
kontynentów opasłych i wysp z ma oliki².

Zwierzę

Już przybywacie, białe słonie smutku
i niepisanych wierszy brzęczące słowiki.
Karawany wielbłądów, kołyszecie pe zaż
wszystkich wieków przebytych, pustynie umarłe,
przynosicie proroków nieznanych. O węże
mo e trwogi, zwinięte pod gardłem.
Oto esteście, koty samotne na dachach,
w ale ach esionowych kołysze was podróż.
Osty waszych sko arzeń o błąǳących strachach,
które zimowy księżyc wrzaskiem ǳisia podrą.
Lwy kamienne, ziewacie przeciągle,
lwy samotne sprzed gmachów mie skich,
lwy prawǳiwe, przybywacie ciągle
i czekacie na mnie przed we ściem.
Krokodyle o spo rzeniach ptaków,
cierpkie wilki, szalone psy,
raki nastroszone z kolorowe laki³.
Banię słońca przyniesie na silnie szy byk.
Czekam dnia, gdy ostatni przybiegnie za ąc. Ra
Pod wiatru złamanym drzewem
czekam w spalonym ra u
na ciebie, fauno, i straconą ewę.

 r.

¹madrygał (z wł.) — roǳa utworu poetyckiego, zwykle o tematyce miłosne . [przypis edytorski]
²majolika — roǳa malowanego i dwukrotnie wypalanego fa ansu. [przypis edytorski]
³laka — roǳa żywicy stosowane do wyrobu dekoracy nych figurek. [przypis edytorski]
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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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