


 

 

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
 

Piosenka
Wprost, na przeła , przez pola zarǳewiałe zmierzchem
po eǳiemy w głąb nocy, smutni Don Kiszoci,
po to tylko, by kiedyś (może w baśni progu)
rozerwał nam świadomość zabłąkany pocisk.

Nasze istnienie cierpkie est, na pół przytomne,
czeka ące na nowość — nastanie nieznane.
Lękiem w noc wyczekiwań serce pięścią bĳe,
nie wie, czy błąǳić dale , czy czekać na ranek.

Wiatraki rozszalałych, wiru ących myśli
drą nam aźnie purpurą powsta ących goǳin.
Los nasz tętni, za słońca ukryty zachodem,
zbuǳi się może szczęściem w utrzni słońc naroǳin.

Szczęścia est tylko tyle, ile go wymarzysz,
kiedy ręce ugrzęzną ci palcami w błocie.
Ty!… pamięta o baśni, co cię kiedyś zbawi,
lecz nie walcz o nią z ludźmi, smutny Don Kiszocie.

Rycerz

zima  r.
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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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