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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Noc
Basi

Madonno mo a, grzechu pełna,
w sen ak w zwierciadło pęknięte wprawiona.

Kobieta, Sen, Matka Boska,
Grzech, Noc, Modlitwa,
MiłośćDuszna noc, kamień gwiazd na ramionach

i ta trwoga, ak ty — nieśmiertelna.

Madonno mo a w grzechu poczęta,
to nie są winy, którym łez brak.
Noc ak zwierzę zatulone w strach,
noc, która zawsze pamięta.

Noc, Strach

Usta są gorzkie i suche, do łodyg
spalonych tak młodo podobne,
oczy ogniem niepłodne —
złoty orzech.

Czym łuskać z zamyślenia?
Wiarę uczynić po zgonie?
Jestem ak blask twó , co tonie
w morzach powrotnych ak ziemia.

Madonno, czym mnie wybawisz od nocy?
Czy ǳiecko przywrócisz wygięciem warg na dół?
Snom kolistym, kwiatom, wodospadom
dasz się przeze mnie toczyć?

Uczyń ruch nieomylny, da nazwanie
wiatrom chłodnym, które z ǳbanów le ą
płyn, co ak płomień est.
ǲiś noc i buǳę się, zanim do rze ę
w lusterkach twoich łez.

Noc, Łzy

 III , Stawisko
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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
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