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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Ciało
Czyny kalekie zmienione w rzeczy
rosną milczeniem pod niebem płaskim,
które zgaszone est trupim blaskiem
pod nim stygnące sprawy człowiecze .

Czyny, spomięǳy których nikt asny,
bo nieświadomie za sobą wloką

Czyn, Grzech

ruchy straszliwe martwe powłoki
w strumieniu światła mĳane gwiazdy,
z których na mnie szy ciągnie za sobą
ziemię ak krzywdy do rzałe owoc.

A w uciszonym nagłym namysłem
est ak huczenie rzeki upiorów,

Ciało, Grzech

na które płynąc est, akby wszystkie
czyny spadały przezeń toporem.

I milczy w grozie, gdy ciało z nimi
ślepe za zbrodnią iǳie po ziemi.
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