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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Serce
Serce est ptak biały z drzew białych
nieoderwany ptak — ak owoc niedo rzały,
ak niezna omość potęg,

które w kolebach ziemi kołysały
trwogę i miłość nim w ciało stężały,
nim się nie stały młotem.

A teraz młot, a nad nim cóż, gdy bĳe
o ziemie lodowate, o serca niczy e
cóż nad nim?

Serce ptak biały z drzew nieoderwany
karmiony krwią z Chrystusa pięciorany
wze ǳie, czy spadnie?

Serce ptak biały — nocą lot rozwĳa
ak wstęgę, albo skrzydła ak kolumny wbĳa
w ciemność, czy światło?

A kiedy ptakom — ptakiem, luǳiom — wiosłem
sobie est tylko śpiewem niedorosłe
to uż odgadłe.

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
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