
Elegia o chłopcu 

polskim 

 KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI 

Oddzielili cię, syneczku, od snów, 

co jak motyl drżą, 

haftowali ci, syneczku, smutne oczy 

rudą krwią, 

malowali krajobrazy w żółte ściegi 

pożóg, 

wyszywali wisielcami drzew płynące 

morze. 

 

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej 

na pamięć, 

gdyś jej ścieżki powycinał żelazny-

mi łzami. 

Odchowali cię w ciemności, odkar-

mili bochnem trwóg, 

przemierzyłeś po omacku najwsty-

dliwsze z ludzkich dróg. 

 

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną 

bronią w noc, 

i poczułeś, jak się jeży w dźwięku 

minut - zło. 

Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeże-

gnałeś ręką. 

Czy to była kula, synku, czy to serce 

pękło? 

 

 

 

 

 

Drzewa 

 KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI 

Drzewa - to chmur zgęszczenia, 

pod nimi dzwoni ziemia, 

nad nimi rwą wezbrane 

planety z brązu lane. 

Lasy - smutku zielone 

serca w szmer przemienione, 

pod nimi piły lament 

białymi jęczy kłami. 

Drzewa bawoły złote 

dymiły rudym potem, 

z pomrukiem ciała kładły 

ku ziemi, aż upadły. 

Drwale w śmiechu sypali 

zęby jak sznur korali. 

To piłą - ciszy przytną, 

to śmiechu białą brzytwą. 

Liście jak oczy wydrą 

lśniące zieloną krzywdą, 

to korę ciemną z ciała, 

aż tryśnie krew dojrzała. 

A nocą w sen zagięci - 

- w warczący wir pamięci 

zobaczą drwale w lęku, 

przykuci nocy ręką, 

idące na nich prosto 

topory sosen ostre. 

22 listopad 41 r 
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Niebo złote ci 

otworzę 

 KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI 
 

Niebo złote ci otworzę, 

w którym ciszy biała nić 

jak ogromny dźwięków orzech, 

który pęknie, aby żyć 

zielonymi listeczkami, 

śpiewem jezior, zmierzchu graniem, 

aż ukaże jądro mleczne 

ptasi świt. 

Ziemię twardą ci przemienię 

w mleczów miękkich płynny lot, 

wyprowadzę z rzeczy cienie, 

które prężą się jak kot, 

futrem iskrząc zwiną wszystko 

w barwy burz, w serduszka listków, 

w deszczów siwy splot. 

I powietrza drżące strugi 

jak z anielskiej strzechy dym 

zmienię ci w aleje długie, 

w brzóz przejrzystych śpiewny płyn, 

aż zagrają jak wiolonczel 

żal - różowe światła pnącze, 

pszczelich skrzydeł hymn. 

Jeno wyjmij mi z tych oczu 

szkło bolesne - obraz dni, 

które czaszki białe toczy 

przez płonące łąki krwi. 

Jeno odmień czas kaleki, 

zakryj groby płaszczem rzeki, 

zetrzyj z włosów pył bitewny, 

tych lat gniewnych 

czarny pył. 

 

 

Do matki 

 KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI 

rozbite na minuty i sekundy bólu, 

w ostrza broni i walki potrzebą przekute, 

ciążące z krokiem naprzód ołowianą kulą. 

Były dni - rozpalone szczęściem niezmie-

rzonym, 

były dni - zachlapane błotem lilie białe, 

były dni - jak perłami usiane korony, 

były dni ciche, smutne, nijakie, nieśmiałe. 

Ty zawsze jesteś we mnie, trwasz we mnie 

krwiopłynem 

i trwasz tak ziemsko, jednak nadcza-

sowo... 

Jak Chrystus cudze przyjmująca 

winy 

i cudze krzyże niosąca nad głową. 

Nad nami miłość żywa, bo bogata, 

wieczna, 

nie zakwitła na rwanych rozognie-

niem ranach, 

miłość jak przystań spokojna, blisko-

ścią bezpieczna 

i jedyna wzajemna Matko! czy są 

gdzieś jeszcze te ciche godziny 

snów o sławie, zwycięstwie i życiu-

bezklęsce, 

marzone i zaklęte: z Bogiem, sławą, 

synem. 

Matko! czy są gdzieś jeszcze te jasne 

godziny? 

Godziny... zgonów, życia podeptane 

butem, 

bez rany poznana... 
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Warszawa 

 KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI 

Bryła ciemna, gdzie dymy bure, 

poczerniałe twarze pokoleń, 

nie dotknięte miłości chmury, 

przeorane cierpienia role. 

Miasto groźne jak obryw trumny. 

Czasem głuchym jak burz maczugą 

zawalone w przepaść i dumne 

jak lew czarny, co kona długo. 

Wparło łapy ludzkich rojowisk 

w głuchych ulic rowy wygasłe, 

warcząc czeka i węszy groby 

w nocach krwawych i gromach ja-

snych. 

Jeszcze przez nie najeźdźców lawa 

jako dym się duszny powlecze, 

zetnie głowy, posieje trawy 

na miłości, krzywdzie człowieczej. 

Jeszcze z wieku w wiek tak się spie-

ni 

krew z ciemnością, a ciemność z 

brukiem, 

że odrośnie jak grom od ziemi 

i rozewrze niebiosa z hukiem. 

Bryła ciemna, miasto pożarne, 

jak lew stary, co kona długo, 

posąg rozwiany w dymy czarne, 

roztrzaskany czasów maczugą. 

I znów ująć dłuto i rydel, 

ciąć w przestrzeni i w ziemi szukać, 

wznosić wieki i pnącze żywe 

na pilastrach, formach i łukach. 

I w sztandary dąć, i bić w kamień, 

aż się lew spod dłoni wykuje, 

aż wykrzesze znużone ramię 

taki głaz, co jak serce czuje. 

10 II 43r. 

\\"Warszawa\\" 1946, 2 

Śpiew z pożogi, 1947 

 

Wiosna 

 KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI 

Liście skłębione słońcem 

wokno zielenią się pchają, 

liście wytrysłe smugami 

drzew wiosennego raju. 

Słońce się tarza po murach 

krwawiące plamą cegieł; 

park - zieleniasta góra 

w niebo 

alei szeregiem 

wystrzelił. 

13.V.38 
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