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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

(Ach, jak ogłusza to wszystko…)
Ach, ak ogłusza to wszystko; to drzewo,
które przygważdża nieboskłon do ziemi,
pachnące wiosną, które eszcze nie ma,
choć się przycza ą pąkami lepkiemi,
szepcząc liściami, których eszcze nie ma,

ta wielka rzeka nabrzmiała przeczuciem,
które roztapia powłokę lodową,

Rzeka

nim w krę skruszona w słońcu się ocuci
i ciemną wodą stanie się na nowo.

ten cień surowy, co przed nami biegnie,
gdy ogłuszeni przemĳamy obok,
milcząc wierszami, których eszcze nie ma,

zanim gwiazdami w poprzek drogi legnie
zmierzch, w którym wszystko zagłuszymy sobą.
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s zyj o ktu y
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.
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