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TADEUSZ GAJCY

Z dna


Zmiłu się, zmiłu ,
błogosław.

Broń

Broń ostrzoną o gniew i zachwyt
obdarz siłą,
obdarz.

Gdy twarzami zwróceni na zachód,
krwią znaczymy swe drogi we wrzosach —

Modlitwa, Wo na

Bogaroǳico łagodna,
Boże liryczny i wolny,
wysłucha nasze nowenny¹
z dna
wo ny.

Wysokopienny,
zamyślony,
niech się otworzy
łaski promyk.

Liliowa,
krucha w białym chłoǳie,
oprzy się na nas
ak na łoǳiach.

Różowe dni
z płonących trocin —
natchnĳ skutecznym lotem
pocisk.

Niech broń w gorących wargach
krzywdę przeku e naszą
i wartkim szeptem zagra
na twardych ścianach maszyn.

Bogaroǳico z bo owisk,
O cze zwycięskich żołnierzy,
chroń nas, chroń,
niech odpowie wrogowi
mężnie
grunwalǳka broń./

Zwycięski da nam bó
w zachwytu mrozie,

¹nowenna — cykliczna modlitwa bądź nabożeństwo, odprawiane przez ǳiewięć dni. [przypis edytorski]
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kroplą wzniosłego śpiewania
usta namaść —

— zrozum.
— — — — — — — — — — — — — —

— Śpĳ, zielony, śmiercią nakłuty ak motyl,
zagra ą ci, zahuczą eszcze surmy zbro ne
na zwycięstwo, na ochotę² —
spoko ne.

— Śpĳ, zielony, ustami do pustki przywrzy ,
pe zaż przepłynie po tobie wieczorem zwisłym u pęcin,
oczy zmruż, w których się księżyc nieżywy
ak korek topi niechętny.

— Śpĳ, zielony, ku słońcu z ziemi nocne przetryśniesz
barwą cierpką, ponurą,

Śmierć, Żołnierz, Natura

ak ty leżysz głęboko,
tak wysokie wyrosną liście
o kolorze two ego munduru.

— Śpĳ, zielony, koleǳy smutku naznoszą
z wioski roǳinne , gǳie noce w oknach wachlu ą się parne
i żona ręce podniósłszy w kamienny zastygła posąg,
w mleczny rozmaryn.

²na zwycięstwo, na ochotę — cytat z wiersza Marii Konopnickie A jak poszedł król na wojnę. [przypis edy-
torski]
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