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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.
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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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-o-wolnosc
Tekst opracowany na podstawie: Krzysztof Kamil Baczyński, Utwory zebrane, tom II, oprac. A. Kmita-Pio-
runowa, K. Wyka, Wydawnictwo Literackie, Kraków .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Agnieszka Tulicka, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Randi Hausken, CC BY-SA .
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.
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