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.

TADEUSZ GAJCY

Wezwanie
Już noc lub ǳień ak wody ziarno
wyǳielasz mi z uśmiechem patrząc,
gdy ciała mego smutny barok
zawile trwa pod Two ą gwiazdą.

Wiara

Nie świecisz we mnie i nie śpiewasz,
mym ustom ogień zamiast kwiatu,
a dłoni ostrze da esz teraz
ak obiecałeś sen i światło.
Prowaǳisz mnie, czy tylko sto ę
ak stoi drzewo pod przelotem
czystego nieba albo płomień
nad kra em niebu niepodobnym?

Zwątpienie

Przemawiasz do mnie czy szyderczy
pociskiem goǳisz, by zakrakał
pod nierozumnym moim sercem
ak kiedyś liść lub ak fu arka?
Zstępu esz Ty, czy a wyrastam
ponad swó głos i niemy pe zaż
i czy a dłoń ma kształt żelaza
i czy e słowo est ak z serca?
Nie powiesz mi, a a nie zgadnę
ni agnię Tobie, ani pasterz
i tylko nad milczeniem naszym
to samo słońce chmury kłaǳie.

Bóg

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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We z W ne e
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.
a
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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.
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