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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

W żalu najczystszym
O, ǳiecko smutne, o ty zagubiony
w żalu na czystszym za wrót niedomknięciem,
którędy by duch przewiał natchnionym cyklonem
i wiarę święcił.

Ty gǳie od eżdżasz, coś aniołów wiǳiał
w luǳiach znużonych, co szli nad strumieniem,
i uż odbicia ich u rzałeś światłem,
gdy były cieniem?

Gǳie chciałeś wyczuć pod dłonią kształt lawy,
która by w gemmy¹ zastygała zwycięstw?
Czy gǳie się bunt nie z ognia, a z małości stawał,
a z pieśni — wyciem?

Czy gǳie się wolność stawała skuwaniem
w imię powstałych, którzy kładli nowe

Niewola

ka dany, a znużeni nad wiarą czuwaniem,
spadli ak głowy?

Czyś ty nie wiǳiał, że w słabości wokół
nikt nie dopatrzył do końca przeznaczeń
i że za mały, by stanąć na cokół,
wo ownik płacze?

A wiesz, że mędrców i magów spełnienia
to niebo było czynione przez człeka,

Mądrość

by trwał dla celu, szedł ak iǳie — cieniem,
czekał ak czeka?

I wiesz, co miłość — eśli tylko sobie?
Co znaczy przemoc, eśli tylko zemstą Przemoc
za krzywdy, których nie wydrze i spowiedź,
aż staną klęską.

O, ǳiecko smutne, ty nie dopełnione
człowiekiem — akby nie spełnione życiem.
Cóż to rzeźbienie, eśli tylko w marmur
marmuru ryciem?

Cóż to pod snami ak pod palcem czułym
zna ǳiesz, gdyś człowiek przez ciało i ruchy,
kiedy cię smutkiem w kamieniu wykuły
na czystsze duchy?

¹gemma — kamień szlachetny udekorowany reliefem. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-w-zalu-najczystszym
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Nie płacz i po mĳ prawo, które mĳa,
i po mĳ sen, a ta ąc po mowanie, uczyń
żywy grom w głazie ak ręka niczy a,
co ży ąc — uczy.
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