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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

„Stare miasto”
Księżyc zadymiony niebem
rozlepia plakaty — żółte plamy ciszy,
posłucha … ulica schoǳi w mrocznym żlebie¹
w rzeki zgęstniałych gwiazd,
można usłyszeć:
ak miasto broǳi w neonowym szumie,
ryciny ulic wypukle odchoǳą w rzeki domów,
pęka ą w średniowieczne place, obszernie,
patrz!…
rycerze adą dołem w półżałobne czerni…

¹żleb — dolina o stromych ścianach wcina ąca się w stok górski. [przypis edytorski]
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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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.
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