


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI
 

ǲiki laur
Niebo — szklana kopuła meczetów zielonych,
nakrywa szmer powietrza nasiąkłego złotem,
śpiewa ące daleko ciszy ǳwonią ǳwony…
Słońce zakrzepło w ciele metalicznym brązem, Słońce, Ciało
pachnącym bladym kwiatem ǳikich rozmarynów…
Chodź ze mną w słońce pęka ące złotem,
pianą morską i słońcem pachnąca ǳiewczyno.

W głąb daleko pod nami morze się rozlało,
wypełzłe z wypukłości nieba mięǳy skały;
z nienasyconych słońcem czarnych winogradów
chcę wypić cisze morza, pełne i do rzałe.

W powybielanych skwarem napuchłych obłokach
broǳą krzaki o liściach cierpkich i surowych.
Ręce błąǳą pod błękit prażącego nieba,
by zerwać z sztywnych krzaków szklisty krzyk laurowy.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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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