Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI
 

Hellada¹
Kolumny mdle ą cieniami,
bluszcz gryzie słodki ak biel marmur,
błękitne wzgórza pełza ą po miękkim morzu,
cisze spada ą w dłonie bogactwem za darmo,
w szept mgieł schoǳą strumienie w cierpkich błyskach noży.
Można nic nie mówić,
w chmurach się położyć,
wędrować:
w droǳe napotkam omdlałą świątynię Nike²,
obe mę miękko dłońmi — przy acielskim splotem,
w góry zmącone echem — pasterskim pokrzykiem,
pó ǳiemy wolno nad groby zgubionych homerów³.

¹Hellada — ogólne określenie starożytne Grec i. [przypis edytorski]
²Nike (mit. gr.) — bogini zwycięstwa. [przypis edytorski]
³Homer — autor fundamentalnych dla kultury europe skie eposów greckich: Iliady i Odysei; żył w VIII w.
n. e. [przypis edytorski]
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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.
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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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