


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Śpiew na wiosnę
Mosty tych przedmieść zielonych,
akże ich wiele, ak dudnią od koni —
— siwe i kare konie z pogoni
za mną, za wiosną, za tonem.
Jakże ich wiele, wzbiera ą i coraz
sypią ak płatki, ak ptaki podków.
Jasna, nieǳielna, zwierzęca to pora
na szy ach słodko zwinięta ak kot.
Wyró z błękitu. Ileż obłoków!
Ptaki zielone trzeszczą spod pokryw.
W lotnych ulotnie badylach pokrzyw
sypią się płaskie łuski potoku.
Małe ǳiewczynki biegną. Od sukien
bieli, anieli, uskrzydla się obraz,
ziemia odpływa spod nieba ak łukiem.
Słońce do rzałe ak abłko obrać!
Dłonie na wodę: plaski i pluski, Woda
w kroplach twarzyczki wyklutych piskląt.
W rybie , prze rzyste łódeczice łuski
płyniesz przeze mnie stalową wisłą.
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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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wolności korzystania z dóbr kultury.
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