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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Miserere¹

Oto stoimy nad ziemią tragiczną.
Pobo owisko dymi odwarem strzaskanych wspomnień i snów.
Lepkimi krwią pytaniami
zde mu emy hełmy przyrosłe do głów.
Głowy — czerwone róże przypniemy hełmom pokoleń.
Wiǳę: czas przerosły kitami dymów,
wiǳę czas: akropol² zarosły puszczami traw.
Rzuć się, ostatni kainie, na ostatniego abla,
dław!

Walka


Wraca ąc z pogrzebu ostatniego człowieka,
ak wyzwanie

Pogrzeb

rzucam przygarść powietrzną — skowronka — w niebo
i ziemię ronię ak łzę nad wszechświatem.

 r., wiosna

¹Miserere (łac.: zmiłu się) — pierwsze słowo Psalmu , proszącego o zmiłowanie się Boga nad grzesznikiem.
[przypis edytorski]

²akropol — w staroż. Grec i warownia, cytadela z pałacami i świątyniami, zna du ąca się na wysokim wzgó-
rzu, obe mu ąca część lub całość miasta; w okresie hellenistycznym niezamieszkała część, służąca celom pu-
blicznym, kultowym i reprezentacy nym. [przypis edytorski]
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