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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Sur le pont d’Avignon¹
Ten wiersz est żyłką słoneczną na ścianie
ak fotograﬁa wszystkich wiosen.
Kantyczki² deszczu wam przyniosę —
wyblakłe nutki w nieba ǳwon
ak wody wiatrem oddychanie.
Tańczą panowie niewiǳialni
«na moście w Awinion».
Zielone, staroświeckie granie
ak anemiczne pąki ciszy.
Odetchnĳ drzewem, to usłyszysz
¹Sur le pont d’Avignon — tytuł . wesołe piosenki opowiada ące o tańcach
na moście w Awinionie, kole ne e zwrotki wymienia ą tańczących panów, damy,
żołnierzy i muzyków; okolice mostu, pochoǳącego z XII w. i łączącego brzegi
Rodanu, rzeczywiście były tradycy nie mie scem zabaw. [przypis edytorski]
²kantyczka (z łac. canticum: monolog, pieśń) — popularna pieśń religĳna.
[przypis edytorski]

ak promień — naprężony ton,
ak na na cieńsze wiatru gamie
tańczą liściaste suknie panien
«na moście w Awinion».
W drzewach, w zielonych okien ramie
przez widma miast — srebrzysty gotyk.
Wiru ą ptaki płowozłote
ak lutnie, co uciekły z rąk.
W lasach zielonych — białe łanie
uchoǳą w coraz cichszy taniec.
Tańczą panowie, tańczą panie
«na moście w Awinion».
szpital, kwiecień 
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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.
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