


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ GAJCY

Portret
Choćbym co ǳień rozmnażał się liczny,
inną mową przemawiał — tkliwszą,
choćbym w światło zmieniony lub w liście
spadał kruchy pod sierp błyskawicy,
choćbym ęzyk miał martwy i oczy
zaświatowym oddane znakom —
powiem: w niebie różowym ak w wianku
świeci dom mó palący się w nocy.

Choćbym wrócić uż nigdy nie zdołał
ani ode ść uż nie mógł drogą,
gǳie zmęczone wraca ą na kołach
łąki ranne, wiatraki świergocą,
choćbym trwał, ak trwa mrówka lub glista,
sercem klaszcząc przy ziemi wiotkim,
każda chwila mi bęǳie ak wystrzał,
każda barwa ak siarka i ogień.

Nie oszuka mnie ǳwonów dudnienie,
choć łagodne i ciężkie od woni,

Kondyc a luǳka, Walka

eszcze raz rzucę mocno kamieniem
w twarz zawziętą nad snem mym zwieszoną
i nie uśpi, wraca ąc do pasiek,
pszczoła mądra warczącym swym lotem,
bo powstanę zbratany z żelazem,
nim śpiącego zaskoczy zły motor.

Choćbym mówił: pokocham, zostanę,
choćbym słowa ak trumnę zbĳał,
ty nie ufa . I zabierz mi pamięć,
ciało sprostu , na czoło da
promień asny ak uśmiech lub lilię.
Ale wtedy zobaczysz wśród gwiazd
cienie nasze żegnane przez brzask,
odchoǳące od siebie i inne.
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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
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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