


 

 

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

Elegia (To odwaga — życie wzdy-
cha tak ciężko…)

Ojcu

To odwaga — życie wzdycha tak ciężko
w poko u opustoszałym z myśli
który każdy ǳień czyście
wygłaǳa dla nich ze zmarszczek.
Jest pusto puście dnia choǳącego bez Ciebie
ulicą obo ętną kurzem ak co ǳień.
I każdy ǳień choǳi ale ą przerażeń
i każdy est ak obcość wybucha ąca w coǳienność.
Jak przechoǳień
mĳa przy aźń która odwisła od zdarzeń.

W pociągach pustych od smutku
wypatru ę: nie dźwięczysz nadchoǳący ak radość.
Odległe — noce których nie wiem.

Smutek, Samotność

Czekam: parostatki zielonych dni rzekami wraca ą
o pokładach wyblakłych ak otchłań
bez Ciebie.
I każdy pokó który uż głuchnie ak kroki
est pełen słów moich nie powieǳianych
rozstrzelanych przez wystrzały okien
i pełen myśli moich nie wybuchłych.

Za oknem
świece wypalonych drzew chłodną

Smutek, Mucha

deszcze letnie wybucha ą łzami
i słyszę —
muchy roznoszą brzęczenie ak Two a samotność.

sierpień  r.
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