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

TADEUSZ GAJCY

Temu, który przyjǳie
Z tamte strony, gǳie mała kolumna
nieba świeci, u stóp ziemi drętwe

Poświęcenie

my esteśmy. Pomyśl: sen i ból nasz
napo ony pulsowaniem rzeki,
kwiatów szmerem w powietrzu nietrwałym
słyszysz eszcze prosty ak organy.

Czas, co smutne ciało ma weselić
kłosy zgina niebieskie ak dachy

Młodość, Pokó

miasta twego, i obłoków kielich
chyli w młodość muzyczną. Więc w blasku
rzeczy stoisz, w rękach nić pe zażu
wĳesz asną, ak my złe żelazo.

Ach, tak się ǳie om utrzennym¹ napatrz
ak my twarze w płomieniu kute

Wo na

zwracaliśmy, gǳie grom swo e światło
ak fontanny podnosił łódkę.
Lecz się kochać nie ucz tych ogni,
bo sen łatwy — lecz smutek pod nim.

Bo wystarczy nam edna ziemia,
choć stron cztery i nieba obszar
ǳiwnie płaski stoi ak z cienia.
Tylko edne za mało miłości,
by sen przebyć i stanąć powtórnie
dłoń bezbronną unosząc ak strunę.

¹jutrzenny (daw.) — poranny. [przypis edytorski]
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