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TADEUSZ GAJCY

Legenda o Homerze
Na wzorzystym armarku, gǳie farby nierówne
korali i lusterek — tam

Muzyka

kupił drewniany instrument
pełen ǳwoniących gam.

Lutnię podobno. Więc uczył
struny niezwykle cienkie
wielu łagodnych nutek
prze ęty bólem i lękiem.

Na wybrzeżu, gǳie chudy chart
nozdrza podał ku górze i smyczę
ściągał twardo — on grał
i uciszał rośliny nieliczne.

Tańczyła sól. Wiatry krzepły,
ptaki zaczęły płonąć,
wielkie łoǳie pękały ak miażdżone orzechy
i zsuwała się ziemia ku domom.

Ptak uderzył o wodę, gǳie Odys¹
wracał wsparty plecami o maszt,
a uż wtedy płonęła młodość
i żałosny lament wśród miast.

Wrzask obłoków krążył nad głową,
falowało powietrze, kamień,
bursztyn w rzęsach sosen pionowo
spadał, hucząc i trawy łamał.

Więc zatrzymał struny i przez
wybrzeże szedł o wyspach śniąc foczych;
tylko wiatr grał na smyczy, gdy pies
ak ster prowaǳił mu oczy.

¹Odys — ulubieniec bogów, awanturnik, mężny, a przede wszystkim sprytny wo ownik, król Itaki, mąż
Penelopy. Bohater Odysei Homera, która opisu e ego ǳiesięcioletnią podróż powrotną spod Troi. [przypis
edytorski]
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