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Do Matki Boskiej
Mario, obłoków ciszo.
Ciężko nam Boga dźwigać,
eszcze cięże odrosły świat,
nieba wysokie cięże ; nieba nad nami wiszą
ak przykazania ciemny kwiat.

Matka Boska

Mario, tak barǳo boli, powieǳmy słowem prostym,
oto wszystko, całą maluczkość serc:
tu oto świty skazańców, tu oto ǳieci, co rosły,
tu oto, Mario — milcząca nawet przed Bogiem śmierć.
Żeby się eszcze unieść: o, natchnie ciepła muzyka,
ale uż ziemia za ciężka, to dusze martwe ak ołów,
ciała i groby za ciężkie — stężałe bryły mozołu,
dym, płomień nad nami wykwita.
Cierpienie to kula, koło,
rzeźbi, lecz toczy się dokąd?
Mario przeczysta, oto są dłonie wyschłe ak rucza ¹,
z których by takie ogrody, zielone wybuchy drzew,
z których by domy asności. A teraz oczy naucza ,
ak w baldachimy przestrzeni trwogę zamienić i gniew.
Oto maluczkość nasza, śpiewa , święta, nie ustań: —
czym wyższa topola śpiewu, tym bliże dosięgnąć z dna.
Kończę. Oto uż wszystko. Jak wióry wyschłe mam usta,
nimi, o cicha, ciebie ak wizerunek wycisnąć w twardych dniach.
VIII  r.

¹

aj (poet.) — strumień. [przypis edytorski]

Kondyc a luǳka

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-do-matki-boskie
Tekst opracowany na podstawie: Krzysztof Kamil Baczyński, Poez e, wybór K. Wyka, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Macie Ra ski, Paweł Kozioł, Wo ciech Szczęsny.
Publikac ę wsparli i wsparły: Katarzyna Walichnowska, Tomasz Kolinko, zby, sroczka, Piotr Skirski, animal,
Jan Marcinkiewicz, Sławomir Czarnecki, Joanna Stępień, Alkina, Daga, Justyna Sławik, , Beata i Gabrysia
Wcisło, Agnieszka Bielawska.
Okładka na podstawie: Geraint Rowland, CC BY .
es
j o e ekt
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.
ak o es o
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

Do Matki Boskiej



