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TADEUSZ GAJCY

Wiersz o szukaniu
Ile rąk, ile spo rzeń
ile melodii trzeba w śnie —

Nie wiem a i ty nie wiesz
i nikt wieǳieć nie może,
ile rąk, ile spo rzeń
ile melodii —

kto wie?

Czy na łodyǳe z zapachu i barwy,
czy na liściu płaskim, który wyrzeźbił wiatr
i czy naprawdę zielonym blaskiem, czy naprawdę —
przez edną chwilę czy przez wiele lat?

A przez westchnienia leniwych żmĳ
zwiniętych płasko w księżycowe mgle,

Sen, Błąǳenie

a przez usta syczące eżyn,
a przez kwiaty wysokie i prężne
iść źle.

Więc śpĳ —

Czy wcześnie czy późnie nocą ci się przyśni
koronkowy fosforyczny kształt —
Nikły płomyk leśny biały sen wyciśnie
i obuǳisz się z otwartą dłonią, akbyś zerwać i pogonić chciał.

Więc śpĳ —

Pożeglu esz powiekami wstecz
i ramiona wyrzucisz za krawędź —
a tam — z puchu księżycowych mlecz
tańczy w igłach drzew chwie nych i barwnych.

Kwiaty

Mchy spienione suną ak obłoki
przygwożdżone łodygami grzybów —
nie odróżnisz — płomyk est podobny
do malutkich owadów nieżywych.

Pożeglu esz powiekami naprzód
i ramiona utulisz ak ǳiecko —
może zawołasz do kwiatu, lecz nie odpowie ci na to —
i zapłaczesz
w księżycowym mleczu.
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Ale to nic, tak trzeba,
tak trzeba, abyś nie wieǳiał

Wieǳa, Sen

ile rąk, ile spo rzeń
ile melodii w śnie —
aby znaleźć, aby dotrzeć
i oprzeć powieki na proście
o koronkowy fosforyczny kształt.

Więc śpĳ —

Przecież nikt wieǳieć nie może,
a ty byś chciał?

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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