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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Dwie miłości

Więc pokochałeś kruche, ciepłe ciało,
które się w formach słowiczych ustało,
ak mleko płynie w szklanym smukłym ǳbanie,
skrzypiec ma smutek i roślin śpiewanie.
Więc pokochałeś e. Jak rucza sobie
przed oczy stawiasz, aby twarze obie:
i ta odbita, i two a prawǳiwa,
były ak eden ruch, co poukrywa
ziemię ak pożar i niebo ak aśmin,
na które edno serce est małe i ciasne.

Miłość, Ciało

I pokochałeś eszcze ziemię grozy
z ognistym śladem wielkich kroków bożych,
ziemię, gǳie bracia popiele ą z tobą,
gǳie śmierć i wielkość ak dwa gromy obok
sto ą u skroni i skrzydłami bĳą
tym, co umarli, i tym, którzy ży ą.
Więc pokochałeś e rzek bicz srebrzysty
i białe pióra mazowieckie Wisły,
i góry ciężkie ak chmury na ziemi,
i luǳi skutych — i tak ży esz nimi.

Polska

I kiedy z szablą rozpaloną stoisz
u huraganów ostatniego bo u,
i kiedy broń ak życie w dłoni ważysz,
a nie masz łzy na sercu i na twarzy,
gdy rzucasz ciało ak puchy świetliste,
wiotkie ak śpiew, a z nim odbicie czyste,
by mieć twarz edną nie odbitą w ciszy,
napiętnowaną śmierci czarnym krzyżem,
myślisz, że z Boga musi być ta miłość,
dla które młodość w grobie się prześniło.

Miłość, Młodość, Śmierć,
Bóg
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