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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Wyroki
Basi D.
Nic gruzy. Dwułodygą wyrośniem,
dwugłosem zielonym światła,
podobni chmurom i sośnie,
kwiatom płynącym na tratwach,
gdy rzeka wilgocią śliska
est tonem świata — kołyska.
Nic ciemność. Przez nią przepłyniem,
a ręce na nie — promień
w błogosławionym czynie,
w ży ącym gromie,
bo i z krzemienia się śpiewa
wieczność rosnąca — drzewa.
Nic gruzy. Ale u ąć
powietrze: tam formy rosną
z guseł i zaklęć — kołu ąc —
coraz to bliższe. Mocno
w ręce spada ą — nieznane,
czasem — niedokonane.
I tak się trzeba im zaprzeć
w ziemię i wiatr, w świetlistość,
by deszczem pocisków lecąc
opadły w dłonie — czysto.
A w ich ulewie rosnąć
ptakiem, człowiekiem i sosną.
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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?
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