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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Elegia (Obłoki lotne, żagle uniesień…)
Obłoki lotne, żagle uniesień, drzew przy aciele
na nieboskłonach.

Smutek

Głowa się chyli w ręce chropawe, głowa bolesna,
łakną ramiona.
Ten ptak pod wami przepływa ący est moim sercem,
ciemny, wysoki.
Jakże mam uciec do lasów złotych przed niepoko em, Kondyc a luǳka
ptaki — obłoki?
Jakże mam wrócić pełen żałości, niedokończony
w lot wasz i płynność?
Dłonie przebite, krzyż za mną iǳie,
śmierci powinność.
Tak się ta glina nieurobiona piętrzy, kamieni,
miasta gore ą.
Jestem że grobem własnym na ziemi,
własną naǳie ą?
Ciche obłoki! znów mnie mĳacie, światła płynące, Kondyc a luǳka, Śmierć
cienie dalekie.
Wiarą was nazwę. Wy mnie nazwiecie próchnem żałości,
trumną, człowiekiem.
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