


 

 

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

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

(Ty jesteśmoje imię i w kształcie, i w przy-
czynie)
Ty esteś mo e imię i w kształcie, i w przyczynie,
i mo e dłuto lotne.

Twórczość

Ja estem, zanim minie wiek na koniu-bezczynie,
ptaków i chmur zielonych złotnik.
Ty esteś we mnie askier w chmurze rzeźbiony blaskiem
nad czyn samotny.
Ja z ciebie ulew piaskiem runo burz, co nie gaśnie,
każdym życiem i śmiercią stokrotny.
Ty esteś marmur żywy, przez który kształt mi przybył,
kształt w wichurze o świcie wiǳiany,
który o mleczne szyby buchnął płomieniem grzywy
i zastygł w dłoni ak z gwiazdy odlany.
I esteś mi imię ruchów i poczynaniem słuchu,
który po mie muzykę i sposób,
który z lądu posuchy wze ǳie żywicą-duchem
w łodygę głosu.
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