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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Świat sen
Smutny, aki smutny człowiek uśpiony w zdarzeniach,
w zdarzeniach prawǳiwych.
Jakbyś kreślił kółko na piasku, a w dębów cienie
ak w rzeczywiste zamki kolorowe powprawiał szyby.

Tak sobie nieroztropnie — niby przypominasz
ǳiecięce twierǳe z piasku.

Sen

Uwierzyć łatwo: ży esz tam,
a teraz śnisz tylko
oślepia ący sen piorunów, krzywdy i blasku.

Jakże spoko nie,
choć upłynął dwuǳiesty rok,

Wo na, Sen

nie wierzyć w rzeki ognia, przez wiatr unoszonych luǳi,
tonąc po brzegi spo rzenia w rzeczywistość.

Ale a się obuǳę, ale a się obuǳę.

luty  r.

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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