


 

 

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

Żegnając się z matką
Jak do Ciebie będę pisał
pochylony nad sobą w żalu.
Serce chłodne świeci ak kryształ
i choć wczora się z Tobą rozstałem,
ak Ci słowo do dłoni podam
bada ący uparcie ciemność,
skoro mówisz: lekka est młodość Młodość, Wo na
chociaż ognia bukiet nad ziemią,
skoro mówisz: ciałem człowieczym
trzeba schoǳić nisko, na niże ,
bo radosna w locie tym wieczność
est kołyską zroǳoną na krzyżu.
Jak Ci sercem odpowiem ak źródłem
wykuty głosem śpiewnym,
kiedy tłum przerażonych askółek
niosę po ręce lewe ,
ak mych ust niewyczutych graniem
mam zawołać bohaterski i bliski,
gdy po me ręce prawe
drży o czyzny pogięta kołyska
i piosenka wieczorna leży
ak owocu zniszczone grono,
dale niebo, dom mó i księżyc
opuszczony ak Ty i młodość.
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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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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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