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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

(Żyjemy na dnie ciała…)
Ży emy na dnie ciała. Na samym dnie grozy.
Rzeźbi nas głód cierpliwy i tną białe mrozy.
U okien przysta emy. Noc za oknem czeka
i śmierć się eży cicho, gdy czu e człowieka.

Obraz świata, Śmierć,
Zima, Noc

I topnie emy z wolna. Nie patrzmy sobie w oczy
na drugi ǳień. Znów człowiek utopił się w nocy.
To nie est smutek wiary. To serca tak siwie ą
i stygną coraz, stygną, z miłością i z naǳie ą.

Serce, Starość

Wiemy tylko. To wiemy: w ostatnim śnie cierpienia
est dom rzeźbiony w słońcu, a pod nim ciepła ziemia,
i tam strumieniem asnym ak przezroczystym mieczem
odbici — rozpoznamy twarze ciągle człowiecze.

Naǳie a, Zaświaty, Słońce,
Światło, Odroǳenie

 paźǳiernika  r.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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.

