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Hallelujah
p. Jarosławowi Iwaszkiewiczowi

Niebo ak biała powierzchnia milczenia,
pod niebem płaska obraca się ziemia.
Sen u powiek omyty. Stoi prosty kształt
podobny do fontanny ryte w ścianie skał.
Ze dźcie, formy płomienne! Chłodna ziemia zgasi Ziemia
i ostuǳi, ak metal rozgrzany, postaci,
zatrzyma i przemieni w pomnik żółta glina,
aby była nazwana przez ziemię przyczyna.
Bĳą źródła mosiężne, dźwięk przechoǳi w światło.
Rosną liście płomieni w obłoku, co drżąc
rozstępu e się drzewom ak ramiona snom,
i grzmią rumaki burzy, nim e wiatry zatną.
A potem znów milczenie. Na bezludny gwar
i niebo się po płatku rozwĳa z krwi barw
i blade stoi w dole i na górze łuną,
a przez nie ożywione białe kwiaty suną,
które są oczyszczeniem formy i zamysłem,
ak anioły bez skrzydeł albo dąb bezlistny,
i tabuny widowisk niosą przez sklepienia,
a każdy cień odciska nieobeschła ziemia.
O świcie przebuǳeni luǳie wznoszą głowy
i wygląda ąc w pe zaż wiǳą ślad różowy
i stygmaty¹ piór białych opadłe przez noc,
ręce wznoszą zdumieni i odda ą snom
te z awy żywe. Zbuǳeni nie wierzą
i ak posągi u wrót ognia leżąc
śpiewa ą pieśni, wznoszą dym ak dłoń
i błogosławią Panu; młode kwiaty tną,
rzuca ą na ołtarze, nie wieǳąc, że ziemia
porosła w obce kształty ak w kolumny przemian,
a stopy wyciśnięte, kędy² przeszedł blask,
sto ą nieme, czeka ąc u gorących ciał.

Stawisko,  III  r.

¹stygmat — samorzutnie po awia ąca się rana naśladu ąca rany ukrzyżowanego Chrystusa; znamię. [przypis
edytorski]

²kędy (daw.) — gǳie. [przypis edytorski]
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