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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Historia
Arkebuzy¹ dymiące eszcze wiǳę,
akby to wczora u głowic lont spłonął

BrońHistoria, Wo na, Walka,
Żołnierz, Wspomnienia

i kanonier eszcze rękę trzymał,
gǳie ǳiś wyrasta liść zielony.
W błękicie powietrza eszcze te mie sca puste,
gǳie brak dłoni i rapierów śpiewu,
gǳie teraz ǳbany wrzące ak usta
pełne, kipiące od gniewu.
Ach, pułki kolorowe, kity u czaka,
pożegnania wiotkie ak motyl świtu
i rzęs trzepot, śpiew ptaka,
pożegnalnego ptaka w ogroǳie.
Nie to, że marzyć, bo marzyć krew, Krew, Historia
to krew ta sama spod kity czy hełmu.
Czas tylko warczy ak lew
przeciąga ąc obłoków wełną.

Czas

Płacz, matko, kochanko, przebacz,
bo nie anioł, nie anioł prowaǳi.

Grób, Kobieta, Pamięć

Wy te same drżące u nieba,
wy te same róże saǳić ak głos
na grobach przy ǳiecie i dłonią
odgarniecie wspomnienia i liście ak włos
siwie ący na płytach płaskich.

Idą, idą pochody, dokąd idą,
których prowaǳi ak wygnańców łaski

Przemĳanie, Żołnierz

ląd krążący po niebie. A może
niebo po ląǳie dmące piaskiem
tak kształt ich zasypu e. Jak noże
giną w chleb pogrążone — tak oni
z wolna spływa ą. Piach ich pokrywa.

Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni.

 III 

¹arkebuz — daw. broń palna, gładkolufowa, z zamkiem lontowym, używana w XV–XVII w., np. przez
hiszpańskich konkwistadorów. [przypis edytorski]
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