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TADEUSZ GAJCY

Do zmarłej
Pusty po tobie powietrza słup
oczy mi mrozem przekłuł;

Wspomnienia, Ciało, Trup,
Śmierć

dochoǳi do mnie świergot twych stóp
gołębich: szelest
sukni na lże szy, korali dźwięk
okrągły, nikły ak ǳwonków pęk
u głowy two e w kościele.

Ze snu powsta ę i cieniem rąk
nierzeczywistych dla mnie i trudnych
szukam oddechu two ego. Skroń
zgina mnie ciężka ak kamień — i
wiǳę przez oczy, które mróz przekłuł:
ciało twe drobne tuli się w trumnie
w chłodne koszuli ak w śniegu.

Rozumiem teraz błyskawic syk,
wołanie kwiatu, gdy pryska w twarz
kolorem silnym, i garstkę śpiewu
w krzaku pobliskim ciemnym ak głaz.
Lecz ęzyk wtedy martwy był. Nie mógł
odczytać pisma, które u powiek
nosiłem niemy światłu podobne.

Kto wyzwał ciebie miłosną tak,
że ręką zimną, senną ak plusk
odwiodłaś świat ten? Goǳina inna
była i inny księżyc się kładł,
sen gęstniał wonny, więc w oczach rósł,
zagarniał usta. Ciało ak linia
proste zostawił… Kroplami żal

świec sinych pada i stopy parzy
bezradne, kruche w pościeli te .
Twarz mo a ciemna — noc na me twarzy
wilgotna, czu na ak z tobą w śnie.
Kto głosem wzywał z ciemności nagłe
i wywiódł ciebie z mie sca miłego
ciało otworzył i na dnie skały

ziemskie zostawił? —
Wysoki świat

leży ak słońce ślepe na brzegu
chmur spada ących. I dudnią dna
wód po kamieniach z lawy i srebra,

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gajcy-do-zmarlej
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


z komet choǳących świetlisty łuk
tęczy zawisa lekki ak brew
i ak muzyka toczy się huk.

Poǳiemna przestrzeń wyrasta z głębi:
drzewa ak ryby, skały ak bór,
szumi ak rzeka zielona węgiel,
bryła otwiera usta do krzyku,
spada gwałtowne ciemności nurt
po mchach żelaznych, grzybach krzemiennych
i noc kołysze głuchą muzyką.

Dla mnie, dla ciebie, dla wielu z nas.
Ty tylko szmer ten po ęłaś szybcie
i wiesz dlaczego chmur chwie nych maszt
nie ma krawęǳi i czasu nie zna,
a człowiek milcząc śpiewa ak skrzypce,
dłonie złamane śmiesznie wytęża
i czeka nogą szuka ąc dna.

Chwilą to nazwĳ albo strumieniem
kolorów wszystkich i woni świeżych.
Jak pe zaż przeszło obok milczenie
i sto ę: w oczach łamie się tło,
niebo falu e krótkie przez rzęsy
i znowu nie wiem patrząc w to mie sce,
akie w nas struny wyschnięte mrą.

Podwo ę ilość imion daremnych,
uśmiech przypomnę srebrny ak sierp
i nad parzystym widmem twe ręki
oczy zawieszę czarne od świec.
Ale czy do rzę, ale czy chwycę
ten dźwięk, tę nutę wybraną z mrozu,
co pada za mną i tru e liście

drzew ak posągi rżnięte w złe zorzy?
Pod słońcem małym dogna mnie tchnienie
z arów śmiertelnych; — stuloną dłoń
położę wówczas w nagim strumieniu
tych niepo ętych wołań za mgłą.
Ale czy zna dę światłem przebity
tę chwilę skąpą, ak okno wąską,

kiedy widnokrąg podobny szybie
sunął pod chmury perłowy łoskot
i wiódł falistą sukni twe kroplę?
Dochoǳi do mnie powtórny sen: Śmierć
ak witraż fiolet u twoich stóp
i ciało czeka chłodne i proste
nocy, o które tak mało wiem.
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