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

TADEUSZ GAJCY

*** (Jestem tutaj, ot, niedbały)
Jestem tuta , ot, niedbały
pewnie, że większy od ważki, ale znikomy wobec

Kondyc a luǳka

cienkiego dymu, co ma kształt zapałki
nad malinowym moim domem.

Za mną, nikłym, słońca pięta
tropi wiernie, i niebiosa
ak powieka odemknięta
kuszą smutnie, bym pozostał!

Próg mnie więzi, zwiera szczęki:
tylko tuta — ozna mia — bądź
ak a martwy i ciągle niewielki,
choć i we mnie est asność i noc;

nie poraǳisz rzeczy zuchwałe
kiedy serce trwożliwie kląska,
zostań, pozwól, niech kocha ciało,
choć grom eszcze krwawe ma ǳiąsła

i uparcie innym nuci — lula ;
lecz ty, popatrz — pogodne światła
nad planetą w istocie malutką
zatacza ą się sennie ak wiatrak.

Księżyc biały uderza skrzydłem
i dom asny, w który patrzysz teraz

Sen, O czyzna

przywołu e: sen est twą o czyzną —
a na trudnie sennemu umierać.
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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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