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TADEUSZ GAJCY

Miłość bez jutra
Mó sen śmiertelny ciałem spełniasz
i słowem płochym w śnie poczętym;

Miłość

puszysta włosów twoich perła
ak promień krągły w pościel spływa,
gǳie dłoń pierzasta ak z igliwia
rozǳiela cienie ciał od lęku.

Mówimy szeptem krwi łagodne
słucha ąc w sobie: niech w nas płynie,
niech niesie — światło ak w roślinie
prześwietli serc planety małe
i obuǳimy się słucha ąc
szelestu chmur i grania wody.

Bo tyle tylko est w nas ciepła,
co dłoń zǳiwiona ob ąć zdoła,
i trwogi tyle, co zakrzepła
wyry e w twarzy łza ak z ognia
i głosu w nas, co wydać może
w kielichu warg ęzyka ostrze.

Niech płynie w nas — mówimy eszcze
ten szmer ciemności, póki księgę
obłoków wiatr przegina miękką.
Bo tyle tylko wiary w pieśni,
ile obrazu pod powieką
ziemi odbite ostatecznie.
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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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