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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Starość
Otom szary od pyłu tylu wieków,
a zawsze na osiodłane chmurze.
To sny te miasta woła ące: «Człowieku!»,
to rzeczywistość: kiedy oczy zmrużę.

Otom tak w droǳe długie zmalał,
że sam ledwo wiǳę swo ą postać.
Tylko dudnią szkice elementarne ¹ chwały.
Śmierć mi wszystkie drogi zarosła.

I coraz mnie szy estem — ak gwoźǳik,
ostatni gwoźǳik — mówią — do własne trumny.

Starość, Mądrość, Głupota

Trzeba aż tyle nocy płakać z głupoty
i teraz dopiero — mówią — rozumny?

kwiecień/maj  r.

¹elementarny — tu: związany z żywiołami. [przypis edytorski]

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
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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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