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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
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 wzgórzu, obe mu ąca część lub całość miasta; w okresie hellenistycznym niezamieszkała część, służąca celom publicznym, kultowym i reprezentacy nym. [przypis edytorski]

Pogrzeb

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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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