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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Elegia o… [chłopcu polskim]
Odǳielili cię, syneczku, od snów, co ak motyl drżą,
haowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali kra obrazy w żółte ściegi pożóg,
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twe na pamięć
gdyś e ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
przemierzyłeś po omacku na wstydliwsze z luǳkich dróg.

I wyszedłeś, asny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, ak się eży w dźwięku minut — zło.
Zanim padłeś, eszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

 III  r.

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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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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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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