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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Psalm . O krzyżu
Matce

Nie nadaremnie est ten krzyż,
który przykuwa trzepot rąk.
Posłucha tylko: czas ak mysz
podgryza rozłożysty dąb.

Nie nadaremny est ten krzyż,
akby odarty z czaszki mózg,
gǳie tysiącmłotem wieków łzy,
tak akbyś ziemię w dłoniach niósł.

On w miłość, w roli skowyt psi,
on się wyciosa z ciszy snu;
est u każdego progu dni;
est, akbyś ziemię w sercu niósł.

I nie daremny, bo gdy w lustro łez —
— ak w lustro nieba — śmiercią spo rzysz,
zobaczysz, powiesz: otom est,
którym się krzyżem w Bogu drążył.

dn. . XII.  r.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-psalm-2-o-krzyzu
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-psalm--o-krzyzu
Tekst opracowany na podstawie: Krzysztof Kamil Baczyński, Kiedy się miłość śmiercią stała… Wiersze wybrane,
Wydawnictwo Orgelbrandów, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Agnieszka Tulicka, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: micadew, CC BY-SA .
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.

    Psalm . O krzyżu 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-psalm-2-o-krzyzu
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/4470
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

