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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Otwarcie przemian
O świcie widu ę ptaki niedorosłe
ak opierzony owoc milczenia.

Ptak

Kim byłem, że z chmury wyrosłem?
Kim estem, czernie ąc ak ziemia?

Otwieram się co rok i schoǳę w śnieg,
zamykam się co rok i wsta ę — drzewo,
żeby przenosić liść na nieba brzeg
i spadać tonem w dół — ulewą.

Otwieram się co rok; zamykam sen do ziemi;
serce obrosłe sierścią owĳam w mleczów puch —
i milczę tak, ak milczy zielone abłko przemian,
milczę ednaki w burzach — w znieruchomieniu — ruch.

 III  r., Stawisko
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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