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TADEUSZ GAJCY

. Noc wigilĳna
Wieczorny szatan monetę zimną
ważył na dłoni…
Parzyła izby zamieć świeczek,
kiedy śmieszne ﬁgurki zatargały ak w ǳwonnicach sznurkiem,
uniosły stopy na bo aźliwy centymetr —
nie mogły odlecieć.
Wplatał lepkie palce w oczy śnieg,
no i szeptał, uporczywie szeptał;
szatan załkał w szubienicę ak w ﬂet
i rozwiesił płacz w drzewie ak szkiełka.

Szatan

Więc choinka. — A na sznurku pa acyk,
kolędować Małemu, niech krzepnie,
pó dź — złóż dary — nie wystarcza popatrzeć —
drzewko smutne, a u ciebie świece.

Święto

Lula że w powrozie, lula że na haku,
niech się wyśni obrus biały i błyszcząca odła.

Sen

Szept przygarnął — z tego szeptu twó opłatek
i o czyzna ciemnie ąca w nagłych gwiazdach z ognia.

Wo na

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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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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