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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Kolęda
Anioł

Aniołowie, aniołowie biali,
na coście to tak u żłobka czekali,
po coście tak skrzydełkami trzepocząc
płatki śniegu rozsypali czarną nocą?

*
Grzech

Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić
tym przeklętym, co krwią ręce zbruǳili?
Czyście kwiaty, srebrne liście posiali
na mogiłach tych rycerzy ze stali,
na mogiłach tych rycerzy pochodów,
co od bata poginęli i głodu?

Pamięć

*
Ciemność

Ciemne noce, aniołowie, w nasze ziemi,
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość,
i pod tymi obłokami ciemnemi
nasze serce w ciemność się zmieniło.

*
Aniołowie, aniołowie biali,
o! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich,
by do Pana traﬁł ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,
i ten, który bez naǳiei czeka,
i ten rycerz w rozszarpane zbroi,
by ak człowiek szedł do Boga-Człowieka,
aniołowie, aniołowie biali.

Światło
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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