


 

 

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.

JERZY KAMIL WEINTRAUB KRZYŻANOWSKI

DoKrzysztofa Baczyńskiego albo ele-
gia nocy zimowej
Mieszkam na szczycie wiatru. Białe chaty śnieżyc
trą ęzykiem o szyby i kły lśniące szczerzą.

Zima, Wiatr, Noc,
Niebezpieczeństwo

A ak słoneczny zegar cień odmierza księżyc
kołu ąc ednosta nie w gwiazdozbiorach zwierząt.

Dokąd eszcze? To noc ak krew krzepnie na szybach
i martwe oczekiwanie wieżami pręży się w niebo.
To fala płaską piersią eziora podrywa
i opada. Odchoǳi niemym kręgiem śpiewu.

Dłoń kostnie e, gdy z trudem sznury dróg zmarzniętych
wiążę, wyczeku ący, w zimny węzeł żalu.

Śmierć, Noc, Trup, Upiór,
Błąǳenie

Szukam serca w huczących pod ziemią tętentach,
które wzrokiem umarłych ak lontem podpalę.

Padnie iskra w zmęczenie. Czy ode dą w gorycz
wzgórza, co więżą w piersi kra obrazu nutę,
gdy ak gwiazdy w noc wze dą zimową upiory
przeszłości? Kiedy runą na mroźne kolumny
zastygłych, martwych mitów, wyniosłych ak smutek?
Nocy, daremnie wbĳasz gwiazdy w wieko trumny!

Pamięta — gdy mróz ta e, krew się wolno sączy.
Gǳie stąpniesz, drzemią burze ścięte w lód pe zażu,

Wiosna, Rzeka, Naǳie a

lecz gdy zbuǳą się, pękną ak wieka wiolonczel
i struny dróg zakrzepłych rzekom rwać rozkażą,

rzekom, których milczenie ak nóż czu emy na gardle.

Zima 
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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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