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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ GAJCY

Trójgłos
pamięci autora liryku Ranny różą¹

  :
Zapada ǳień za nami, nad nami. Ciemność
w spiętrzonych drzewach. Domy niewǳięcznych owĳa pierścień

Wo naMiasto

nieba zwartego w ciszy. Łuk
światła prędkiego bĳe ak źródło srebrne nad ziemią;
kruszą się cenne marmury, kolumny gną,
płomień na grzywie spoczął, gruzu nastrugał do nóg,
martwe rośliny i ziemia popiołem struta w tym mieście
i z dala tylko wołanie ǳiobów zbuǳonych znad łąk.

Miłu ący trwogę i glinę głowy podnoszą z poduszek.
Pęka spalona ziemia, kości potrąca puste,
martwa szczelina — słucha ą — woła kusząco ak uśmiech
formą dla ciała edyną, ciepłem ze wszystkich na trwalszym,
ono zapewni różany, bo krwią po ony pęk rózeg,
ciemność ak gwiazdę wygasłą i pamięć śnioną bez czasu.

Więc bęǳie ǳień, który odszedł,
dla wielu dniem pożegnania. Mgły rozwieszone nad nami
nie wieǳą o nas nic zgoła; odległy księżyc i słońce Marzenie, O czyzna
w innych obszarach kołu ą, zamkniętych dla nas, nieznanych.
Lecz mówić o nich ak pięknie! Gdy tuta zachłanny piasek
strute ma ziarna, więc gorzkie — o ziemio mo e o czyzny!
I ogień broni świecące w oczy zmrużone nam patrzy —
daru nam światy pięknie sze, gdy oczom zechcą się przyśnić.

  :
Jak mało. Jak mało: spokó w obrazach snu
i ręka zdobiąca ciało ak rzeźbiona, lecz krucha.
Tu twardy ǳień. Powietrze wciągamy do płuc Żołnierz
spasione krwią, a w kolumnach mężni w pogiętych kolczugach
usta na popiół złożywszy przy aznych czeka ą ramion.
Marmur żyłami nabrzmiał — to ziemi pragnące trud Wiosna
sypie zieloność, co żywa ǳwoni młoǳiutkim listowiem.
Buǳi się mleczny na szybach świt i rozǳiela ak anioł
dymy krzyczące pod światło. Już słońce stanęło głodne
nad miastem w chmurach różowych, młodych i wonnych od pól.

¹autor liryku Ranny różą — Wacław Bo arski (–), polski poeta i prozaik, autor licznych piosenek
wo ennych. Współzałożyciel i redaktor konspiracy nego pisma „Sztuka i Naród”. Zmarł wskutek ran odnie-
sionych podczas akc i składania wieńca pod pomnikiem Kopernika, w które brał uǳiał także Ga cy. [przypis
edytorski]
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  :
Zapada ǳień bezimienny i co ǳień żegnamy ślad
odchoǳących — ku akim światom?

Śmierć

Marzenie, tylko marzenie — bo one, woda i piach,
oto na bliższa o czyzna, oto edyny patos.
I po cóż wasze wołania? Musi krew dymić ak znak
innym, by imię poznali i wartość polnego kwiatu.
Tak wsta e wszystko co godne życia a nie zagłady
i taka skąpa nagroda twardo rzuconym na wznak.
Za wiele, za wiele: ziemia i sprawy e ,
aby pragnąć więce i czekać światów zsyłanych śniącym.
Ramię znużone leży gotowe zawsze ak miecz O czyzna, Sen
pod głową oddaną nocy.
A eśli obraz z marzenia — to znany kształtem i wonią:
słońce wybiega na niebo młode i prężne. Polny
ptak przeleci po oczach, kłosy rtęciowe ǳwonią,
o ziemio mo e o czyzny…
— — — — — — — — — — — —
ak boli².

²jak boli — są to również ostatnie słowa przywołanego w dedykac i wiersza Ranny różą Wacława Bo arskiego.
[przypis edytorski]
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