


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Z nocy
Ciepła ciemność na ramionach się oprze,
est dobrotliwym zwierzęciem milczenia
ogromna i powolna. Jest cicho. Tak dobrze.
Słychać ak się zabliźnia stratowana ziemia.

Zda e się to rośliny co łączą tak nieznacznie
drogi bo ów żelaznych i serca w ciemności;
w nie czeka oplot ramion, w których sen się zacznie
sen wiary, sen miłości.

Zda e się esteś gazelą w cieniach, w huśtawkach wieczoru,
lub w chybotliwe woǳie pni zbrązowiałych sieć,
a możeś tylko ptakiem, co przeszedł bór upiorów
— mo e ty światło na zawsze — więc leć.

Ciepła ciemność ak zwierzę ma na szyi ranę;
nie wiǳę, czu ę dłonią płynie z nie cicha krew.
Nie bó się, gdy zaryczy ta ciemność, o kochana!
to est uż oswo ony, zmnie szony czasem lew.

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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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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