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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Pragnienia
Co ǳień kocha ąc cię płaczę,
tęsknię za tobą — patrząc,

Miłość

oczy mi popiele ą,
wieǳą, że nie zobaczą.

A z ciebie gorycz płynie
ak w niebo dym spoko ny,
ǳień ak liść kruchy się zwinie
i ptak, co w śpiew niezbro ny.

Przysiada ą na mnie modlitwy
przelotne, ach, przelotne.
Elementarne bitwy,
trwożne, samotne.

Uczę się ciała na pamięć
i umiem. Widać dusza

Ciało

est eszcze, która kłamie,
a we mnie śmierć porusza.

Po snów kipieli ciemne
szukam cię, tak się spalam,

Sen

ręce mi nadaremne
ak ptak, co gniazdo kala.

I może by w milczeniu
i w cierpieniu by może,
cóż, kiedy nocy grożę,
niedowiǳeniu.

I takim ci a hardy
ak ręce, co rycerzom
przypina ą kokardy,
w których siłę nie wierzą.

I takim ci a mocarz,
że kiedy słów nie trzeba,
nie umiem stworzyć nieba
miłością w oczach.

czerwiec  r.
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