Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne
Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI
 

* * * (Nocą, gdy sanie…)
Nocą, gdy sanie szeptem przesuną po droǳe,
niebo wysoko rośnie na kolumnach smreków¹
i gwiazdami odǳwania modrym śniegom odzew
nad wsiami płynącymi w dole ciszy rzeką…
Wonna kaplica nocy gaśnie w ostrych świecach
drzew ucichłych o zmroku asną gęścią bieli,
drogi płyną niebieską polewą księżyca
w zgęstniałe morze nieba, w ǳwonną, czystą
ciszę.
Mróz otarł szorstkie futro w nasze ciche usta,
zmrok pogasił strumienie ak błękitny płomień
¹smrek (reg.) — świerk. [przypis edytorski]

i noc rozpięta miękko na zastygłych drzewach
zgaśnie cicho na matach wietrznych oszołomień.
A wtedy oczy za dą w szklane, śliskie niebo,
które głębią odpłynie smutnie i bezchmurnie,
przepastne, modre stropy pękną wielką ciszą
i wyże po eǳiemy… w diamentowe turnie².
. I. 

²turnia (reg.) — szczyt górski. [przypis edytorski]
    *** (Nocą, gdy sanie…)



Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na
Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego
zgodnie z art. Art.() Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o zapisach licenc i oraz
zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna
się z nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
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można
pobrać
ze
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski- uwenilla-t--nocagdy

strony:

Tekst opracowany na podstawie: Krzysztof Kamil Baczyński, Utwory zebrane,
Wydawnictwo Literackie, Kraków [].
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a
zrealizowana
w
ramach
pro ektu
Wolne
Lektury
(http://wolnelektury.pl) we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa
Narodowego. Zd ęcie na okładce pochoǳi ze zbiorów Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Agnieszka Tulicka, Aleksandra Kopeć, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Fotograﬁa z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Pożar zbombardowane kamienicy przy ul. Jasne . U ęcie z wylotu ulicy
Moniuszki w kierunku północnym. Po lewe widoczny narożnik kamienicy przy
ulicy Moniuszki  / Jasne , Eugeniusz Loka ski, Domena publiczna
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.
    *** (Nocą, gdy sanie…)

Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska,

