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TADEUSZ GAJCY

Droga tajemnic
Błękitnie ący umarłych proch
rośnie w ziemi mocny ak żywioł

Obraz świata, Gotycyzm,
Ziemia, Grób, Słowo

i na oczach pisze co noc
kręte znaki ak mróz na szybie.

Białą czaszką kołysze księżyc,
stosy planet utkanych z kości,
zagubisz się, pomylisz — w tym tokowisku zwierząt
szklistym włosem porosłych.

Łasi się grom i ciemność
do twych stóp: skuś się tylko i podda ,
a zarośniesz ak liściem — ziemią
i zale e cię ogień i woda.

Usta z lęku zwiotczałe ak gąbka
schylisz, poznasz: misterny znak
pisze w oczach ręką ak lotka,
który kości umarłych zna.

Bęǳie syczeć wapno i fosfor,
każdy ślad twó pokry e węgiel,
ale gwiazdy w kopule nocy
wze dą bliskie i akże piękne.

I wywieǳie cię z trwogi gęste ,
w zimne skórze zamkniętego ak w łusce,
który ognia lub kwiatu szelestem
sen odmyka — akże obcy i pusty.
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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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ga cy-droga-ta emnic
Tekst opracowany na podstawie: Z rodu Anhellich. Liryka pokolenia wo ennego, oprac. S. Stabro, Wydaw-
nictwo Dolnośląskie, Wrocław .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa
Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Dubielecka, Sylwia Buǳyńska, Wo ciech Ko-
twica.
Okładka na podstawie: Davis Doherty, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
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.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Droga tajemnic 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gajcy-droga-tajemnic
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/3726
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

