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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

O wolność
Przebuǳiły się w nas zwierzęta
i duchy mleczne się buǳą.
W ǳień podobni esteśmy złym luǳiom,
w noc zwierzętom płonącym w cierpieniu,
to znów bestiom krzyczącym w rui,
to znów cierniom w swych oczach człowieczych;
rozǳielonym, niespoko nym i czułym
ciała ciążą ak twarde rzeczy.
A na niebie chmur bitwa łagodna,
a na ziemi chrzęst kości i stali.
Jakichśmy warg otchłanie całowali,
że ssą nas w grób złe i głodne?
Jak przemierzyć ten lęku obszar,
od bo owisk odedrzeć nieboskłon?
Luǳie źli, ziemia ǳika — coraz młodsza —
— ǳiecko niedobre, co zabĳa troską.
Rozerwały się miłości ak korzenie.
Nachmurzone sto ą burze — drżąc.
Tylko eszcze tchem, co iǳie z ziemi,
wbiliśmy na oślep harpun rąk,
porywani przez wy ący mroków pożar
ak zwierzęta, co za kratą śnią,
których pragnień żaden czas nie zmoże.
.IV. r.
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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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