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TADEUSZ GAJCY

Kolęda
Ogień nieziemski pod łukiem bramy
wspięte wysoko ak ǳwon lub ołtarz,
łuna oﬁarna ak gałąź złota
spływa na głowę chłodną w konaniu —
zaśpiewa my mu, zagra my,
czeka martwy na ulicznym posłaniu.

Śmierć

Krętych chmur stoi wieniec bogaty,
liczne dymy z miast o czystych woła ą,
a twe okno ak gwiazda maleńkie
nie przytuli do ﬁranek białych;
i nad włosem zgiętym ak kwiatem
znów zahuczy śmiertelny metal —
zaśpiewa my mu, zagra my,
ach, uboga sta enka lecz piękna.

Wo na

Z lewe mur, z prawe cegła — i wszystko.
Jeszcze granie dalekie żelaza
i na piersi człowiecze złe pismo,
a to dar, a to oﬁarna moc,
co do ziemi przechyla i każe
słuchać głosu ak echa wśród zmierzchu,
gdy zanika i wieǳie e leśny
obłok ciemny ak ziemia — bez gwiazd.

Ciemność

Ciemność przecież na lepie kołysze,
w nie dostrzeżesz te ognie prędkie,
co z czerwone na piersi kropelki
lecą wiotko, wita ą twe przy ście.
I choć bydląt tu nie ma, ni siana
to ulica darami usłana:
marmur kruchy, wapno i smoła,
ach, uboga sta enka, spoko na.

Krew

Niby gwiazda prowaǳąca ku źródłu
spłynie gołąb laurowy na nią
i zamienią ci wówczas krwią rudy
kamień płaski na białe posłanie —
zaśpiewamy ci smutny, zagramy:
w płytkim żłobku — niepodal twe bramy
w Betleemie¹ — naroǳiło się ǳiecię.
Cierń we włosach, cierniowa koszula
i przebite nogi i ręce;
lula , lula .

Chrystus, Cierpienie
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