


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Pamiąteczki
Pamiąteczki zasuszone — nieba róż.
Na pudełku tyrol i abłoń.
Takie proste było wszystko: chleb i nóż,
a teraz gǳie opadło?
Takie proste byłyby lata
— zasuszone ǳiś w książkach płatki.
Jak obrazki zielenią odczuć?
Niewypukłe obrazki, gładkie.
[Nie ma ciebie, nie bęǳie, po co
szukać gwiazdek w czarne sali?
Tylko pamięć wysycha — potok,
świat — klinika trocinowych lalek¹.]
ǲiecinnie e mi ziemia znów
zamykana w ta emnice pudełek.
Oddalony smutek snów
ak nad śmiercią rzucona przełęcz.

Srebrny kluczyk. Nakręcane ptaszki —
— pomnie szone pozytywki zdarzeń.

A to wszystko maleńkie obrazki
powieszone na potężnym konarze.

szpital, III  r.

¹Nie ma ciebie… klinika trocinowych lalek — w rękopisie agment ten został przekreślony; zob.
http://polona.pl/item///. [przypis edytorski]
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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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