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Na drzewie zawisł wąż…
Na drzewie zawisł wąż,

I rzekł szatan do Ewy:
Wąż, Przemiana, Szatan

Kuszenie, Jabłko, Mąż,
Żona, Pożądanie«Patrz, pod ciemnymi drzewy

We śnie leży twó mąż.

Jemu mówił Jehowa
Ta emnicę stworzenia

Ta emnica

Ze światła i z promienia,
Z miłości i ze słowa.

Ja ci dam ta emnicę
Duchów, Jehowy sług,
Że Duch w Tró cy — to Bóg,

Słowo — trzy błyskawice.

Zwycięż na ziemi zgon,
Rozwesel cały Eden; Ciało, Dusza, Ogień,

PożądanieJa w was dwóch będę eden,
A we mnie ty i on.

Zdoła duchy spłomienić,
Spoko ny ciała dom,
Chwilę zamienić w grom!

Tró cę w edność zamienić!

Sama ogniami stle ,
A gdy się mąż zamroczy,
Patrz mu ogniście w oczy,

Usta z ustami zle !

Szepcząc do ucha wciąż,
Czyń bez żalu i skruchy,
Ty i on — to dwa duchy,

Z wami trzeci a, wąż.

Jeśli masz ognia mało,
To ściągnĳ oto dłoni

Ogień, Duch, Obraz świata

Po owoc te abłoni,
Je duchem podkarm ciało.

Ty bęǳiesz świata panią!…»
Lecz uż z abłkiem od drzewa
Biegła w płomieniach Ewa,

A szatan poszedł za nią.
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Oto z ziemią się stało,
Co z gwiazdy trapionemi:
Promienność poszła z ziemi,

A duch węża wziął ciało.

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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