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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Pokolenie (Do palców przymarzły
struny)
Do palców przymarzły struny
z cienkiego krzyku roślin.

Zima, Historia, Młodość,
Śmierć

Tak się dorasta do trumny,
akeśmy w czasie dorośli.

Stanęły rzeki ognia
ścięte krą purpurową;

Gotycyzm

po nocach sen ak pochodnia
straszy obciętą głową.

Czegoż ty eszcze? W mrozie
świat est ak z trocin sypki.
Oczu stężałych¹ orzech.
To śnieg, to nie serce tak skrzypi.

Każdy — kolumną esteś,
na grobie pieśni własnych

Poeta, Sława, Grób

zamarzły. Czegoż ty eszcze?
To śmierć — to nie włosy blasku.

To soli kulki z nieba?
Czy łzy w krzemień twarzy tak wrosły?

Łzy

Czy ziemia tak bólem do rzewa,
akeśmy w czasie dorośli?

Cierpienie

listopad 

¹stężałych — w innych wydaniach: stężały. [przypis edytorski]
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