Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

(Nie wstydź się tych przelotów…)
Nie wstydź się tych przelotów
pełnych płomieni białych,
tych dźwięków a niestałych,
takich ak w burzy złoto.
One na drzew dotyku,
co stropu sięgać zda się,
są w cichym ma estacie
Bogu — muzyką.
I obleczone w pióra
czy w przezroczysty niebyt,
każde są drogą w chmurach
albo po niebie
nazywaniem snów wrzących,
napełnieniem pachnącym
i krwią w powszednim chlebie.
Nie wstydź się cnoty. Ona,
choć e nadali ciało
zbrodni — toć e za mało,
czeka nie napełniona
ak ǳban — to kształt e nada ,
niech bęǳie czynom — waga.
Nie wstydź się wiary w sobie;
ona nie snów głupotą,
ale ak we krwi złoto
i krzew na grobie
wzrasta na tym, co płyta,
co gniecie — nie rozbita.
Nie wstydź się miłowania,
tworzenia, dorastania;
w żelazne żąǳy two e
ona est płomień nieba,
Co sztabę tak rozgrzewa,
że ku ąc niepoko em
przemienisz w wieżę pragnień,
do które czyn się nagnie.

Cnota

Otoś mały, a taki
sam sobie esteś roǳic,
że z głosu nawet — ptakiem
i anioł nawet w głoǳie.
Bóg, Kondyc a luǳka

Jeno¹ lotom nie wzbrania ,
ogniom eno da imię,
czas cię wtedy nie minie
możności przerastania,
naczynie miłowania,
tonie w Bogu stawania,
człowieku.
VI  r.

¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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