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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

ǲień sądu
Każdy ǳien est dniem sądu bez kary
ak w niepamięć idące pożary
niewiǳialny — na ziemi — nisko,
niechwytany przepala wszystko.
Chociaż ǳwonią owoce w uśmiechach
i świątynie wzrasta ą na grzechach,
chociaż młodość wytryska i starość
każdy ǳień est dniem sądu bez kary.
A kto nagle na mchach zobaczy
akieś tropy ak łuny rozpaczy
i w marmurze, czy ptaku rozpozna,
że stanęła ziemia nieostrożna
zadrży prochem, zadymi pożarem
w nim zobaczy ǳień sądu bez kary.
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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.
es
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.

