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Wojna chmur

Bracie, marzący o świecie bez wo en,
Jakież są płonne uro enia two e!
Spó rz, nawet chmura ataku e chmurę:
Stalowa złotą — niebne tocząc bo e.

Jest w nich bezwzględność toczących się głazów,
Choć są tak nikłe. Płyną — i od razu
Zmienia się mapa niebieskich obszarów,
Lecz ostatecznie, któż zwycięzcą? Lazur…
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

