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TADEUSZ GAJCY

Nowo naroǳonemu
Jakże takimi dłońmi utrzymasz pierś mleczną,
maleńki! — Przecież niełatwo…
W żyłach matki ak mapie drogę sobie wybierasz
i spoko ny — wszak nazwali cię człowiekiem —
słuchasz krwi e . Pięknie szumi twa matka.

ǲiecko, Matka

Jest ak strumień ciepły i bukiet,
a ty — ryba, koncha lub owad,
mlecznych światów w zadumie słuchasz,
tam kształt pierwszy się zaczął rysować.
Nie bó się rzeczy niedobrych,
do spoko u ich prosto się przytul,
od kołyski zna omy powrót
poprzez głosy zielone i skrzypy.
Zanim stopkami do mie sca dotrzesz,
gǳie prawda bęǳie ak pień drzewka szorstka,
porzucisz strumień na słodszy
i miękką zabawkę z włosa.
I zmienisz imię. Zostaniesz tylko upartym lub wątłym,
ak niegdyś żołnierzy z ołowiu siebie popęǳisz do marszu,
zbudu esz dom — bęǳie większy, pięknie szy od tego z klocków,
lecz ci i dom nie wystarczy.
Jakże takimi dłońmi, na których zawiła mapa,
ciągle eszcze maleńki!— utrzymasz kształt własny?
Już dawno wyciekł szum, piękny szum i matka
wygasła.
Kiedy ziemia cię woła każdym ziarnem ak wargą,
ty powierzasz się oczom wyrzuconym ak mosty,
cieniem własnym się chwie esz, głos dobywasz z oparu
i ak próchno rozświetlasz twarz swą coraz widocznie .
I usypiasz w ramionach pustkę, które się lękasz;
nie wiesz tylko, ak wiele snu ci daǳą i kiedy —
Nie myśl. Starczy. Odmierzą, mó chłopaczku maleńki,
i położą w wieczności miękkie , czyste ak śniegi.
Może skąpić ci będą, ale barǳo miłować,
i odmierzą ci ładnie w metal śmierci warczące ,
wtedy dłonie podniesiesz i znów dźwigniesz na nowo
strumień mleczny.

Kondyc a luǳka

Jak atlas¹ bęǳiesz dźwigał bez końca.

¹

a (mit. gr.) — eden z tytanów, skazany na dźwiganie na barkach sklepienia niebios. [przypis edytorski]
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