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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Zwycięzcy

Wiatr szeroki nam czoła obliże,
ak lew westchnie i przestrzeń wydmie
ponad nami. A eszcze wyże
łuna świśnie ogromnym skrzydłem.
Głowy nasze — owoc upalny,
rozszalałe włosów płomienie
deszcz omy e ędrny i walny,
aż się do snu schylą na ziemię.
Jeszcze chleby, abłka ak księżyc
stół sosnowy zalegną kołem,
dłonie szorstkie, tak nieporęczne,
chleb przełamią z bożym aniołem.
A na skronie, gdy sen nas stłumi,
gdy bęǳiemy znów luǳie prości,
blask nam spadnie i ten zrozumie,
żeśmy w wierze doszli miłości.
. V.  r.
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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.
z
c
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

