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TADEUSZ GAJCY

Kantyczka wołania pełna
Gwiazdy nie asne prowaǳony wzorem
po napó sięgam i adło.
Który ognistą koronę Modlitwa
na czoło sczerniałe kłaǳiesz,
nad rąk pochyłością senną
innego nie budu domu,
eśli nie zdołasz z kamienia
głosu luǳkiego wydobyć.
Który przeczuty choć ciemny
nad wodą dymiącą stałeś
nie schyla nieba ku ziemi
ak ptaka schylasz nad gałąź,
nie wódź nas dźwiękiem i rzeczą
i barwie pióro świecące
ode mĳ — eśli twa wieczność
łunę zapomni i pocisk.

Po napó sięgam i adło,
który daleki niebu
znaki ta emne kładę
i kamień ǳielę od chleba;
zabierz mi snów kwiecistość
i w węgiel zamień mą pracę,
eśli ak gwiazda kosmiczny
wiekiem niewǳięcznym pogarǳę.
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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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Wesprzyj Wolne Lektury!
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.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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