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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Prymityw
Już nie umiem mówić, a wasze słowa — śrut,
szeleszczą ak środek różowe muszli — obo ętne.
Przecież upływa zielona krew ziemi, strach i głód,
a zwierzęta choǳą po ziemi ak niebo piękne.
Bóg est na prostszy — przybliżone morze wschodu.
Nie ma ta emnic. Żółty piasek, woda i ogień,
gǳie schoǳą wilki szare ak sen śniony na ławce ogrodu,
a kwiaty płyną przeze mnie ak przez szybę, gǳie kwitnące głogi.
Gǳie kwitnące głogi — polana, a cienie szerokie ak deski.
Wiatr zrywa czapkę włosów pełną, ptaków i trawy.
Przez ten kra obraz rysowany drzewami ak kreski
podchoǳę do ciebie ak do piękne zabawy.
Nigdy nie wiǳiałem luǳi, znam kilkoro ǳieci
i zwierzęta mocne, sierść ich pachnie nocą i zielenią ostrą.
Myśli to ptaki schwytane na drzewie mądrości. Naprzeciw
wylęga ą nam stada zwierząt drogą z na prostszych prostą.
Oto esteś. Księżyc rozcina nas na luǳi i cienie,
a za nami kruc aty skrzywǳonych zwierząt.
Na tym pagórku staniemy naǳy i zǳiwieni:
nad rzeką, u rzani przez sen pierwotny, przez myśl skrzypiącą ak piach,
geometrzy zmęczeni, słońce zalewa oczy, kra ą ziemię i mierzą
świat.
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Miłość
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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