


 

 

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
Znów wędru emy ciepłym kra em,
malachitową¹ łąką morza.

Podróż

(Ptaki powrotne umiera ą
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowoszarych łąkach
niebo rozpina płynność arkad.

Morze

Pe zaż w powieki miękko wsiąka,
zakrzepła sól na nagich wargach.

A wieczorami w prądach zatok
noc liże morze słodką grzywą.

Lato, Arkadia

Jak miękkie gruszki brzmie e lato
wiatrem sparzone ak pokrzywą.

Przed fontannami perłowymi
noc winogrona gwiazd rozda e.
Znów wędru emy ciepłą ziemią,
znów wędru emy ciepłym kra em.

 r.

¹malachit — minerał o charakterystycznym zielonym zabarwieniu, wykorzystywany m.in. w ubilerstwie,
sztuce zdobnicze i do produkc i barwnika, tzw. zieleni malachitowe . [przypis edytorski]
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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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