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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Moce
Was było trzech aniołów
w koronach krwawych ogni,

Anioł

byliście zbrodniom podobni
śnionym w nawach kościołów
i byliście ak har
pół-boże, pół-śmiertelne,
ak gromy niepoǳielne,
a pełne niepoko u.
Ja byłem eden, czysty,
nie naznaczony grzechem,
was było trzech aniołów —
trzy wiary wiekuiste.
A był to świt. Wiał wiatr.
Tabuny drzew się rwały
spośród sodomy¹ małych
do niezna omych spraw.

A pełno było bo u
na ziemi i w obłokach.
Was było trzech aniołów,
a wiara za wysoka.

A pełno było krwi
na ziemi i w obłokach,
w sercu ciemność i trwoga,
w ustach milczenia krzyż.

Wtedyście ręce wznieśli
i tak palców nakazem
na klęsce mnie przykuli,
na trumnach — ciemnym głazem.

I sto ę tak wśród wiatrów,
wśród śnieżyc, gǳie pochody

Historia

wygnańców i narody,
po których ślady zatrą
burze, gǳie grzmoty ǳie ów,
gǳie tylko śmierć naǳie ą,

i sto ę tak, i czekam
na dłoń, na głos człowieka.

O, est was trzech aniołów.
Ja estem eden, czarny
ak ciemny ptak cmentarny,

¹Sodoma — biblĳne miasto, z powodu grzechu i zepsucia zniszczone przez Boga. [przypis edytorski]
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wydarty snom na poły,
na poły w krwi poczęty,
w krzyż na poły zaklęty,
zimny, niepokochany.

I milczy świat, i toczy
przez nieporadne oczy
kolumny groźne ciszy,
bryły krwi i mozołu…
Nikt nie wie, nikt nie słyszy,
że było trzech aniołów.

 sierpień  r.
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