


 

 

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

TADEUSZ GAJCY

Po raz pierwszy modlitwa
Nieśmiałe trawy lazur
utro mnie chłodem określi,
ku niebu przegnie małemu
i złamie głos mó doczesny,
drzewa ęzykiem rozǳwoni
powietrze kipiące ostro,
bym sen przytulił do skroni
i serce uniósł ak wiosło.
Dlatego zanim posłuszny Bóg
pod tęczę wysoką wpełznę
ramiona kuląc i uśmiech
nietrwały niosąc przez przestrzeń,
idź obok ak iǳie Twa rzeka
wargi wydęte płucząc
czasem serdecznym i ogniem
ak a uż mową półluǳką.

Jeśli przystanę — Ty zostań,
eśli zawołam — Ty krzycz,
bęǳiemy razem ak kościół
w górę się piąć, gǳie ak liść
leży posłuszny Twe ręce
księżyc wymarły i gwiazd
ustokrotnione obręcze
głowę znaczące ak głaz.

Po obu stronach me drogi
milczenia białego strzeż,

Życie ako wędrówka

abym, gdy głos mó ak storczyk
wypryśnie nagły — wciąż szedł
nieśmiałe trawy lazurem,
co sen mó i ciało określi
z sobą gotowym ak trumną
uż wieczny, a ciągle doczesny.

Jeśli mó kres Ci zna omy
wytrwa do kresu i sądź

Śmierć, Sąd Ostateczny

wodę wraz ze mną i płomień
oraz szerokość stron
świata. I nim pochylisz mi dłoń
na ziemi strumień ak owcę,
niech się rozle ę w krąg
i w asność przeistoczę.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gajcy-po-raz-pierwszy-modlitwa
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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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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.
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