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TADEUSZ GAJCY

Chwila biblĳna
Na przystanku tramwa owym ak u studni czekał
apostoł płomienny,
kiedy stopy na łagodnie oderwał od ziemi
polic ant o dosto nych powiekach.
Tłum nie wiǳiał apostoła, który był obdarty
i modlitwę rwał palcami łapczywie ak mięso —
lecz zastygał pod pałeczką — czerwoną od żaru,
gdy ǳieliła sprawiedliwie świat pomięǳy grzesznych.

Tłum, Głód

Skradały się do nie korne
zwierzęta na kołach,
lamy, wilki, płoche¹ kozy —
strasząc apostoła.

Zwierzęta

Z głębokości wielkich domów
ślepe kraby wyszły,
a za nimi grzechotały ogony
rude ak lisy.
Spod daszka ak niebo czarnego
patrzał bóg i w wymiarach e znanych umieszczał.
I apostoł nie był bezpieczny. Ledwie
u rzał: skowronkowa Agnieszka
wysiadała z sześciennego powietrza.
Po niego.

¹

h (daw.) — lekkomyślny, niestały. [przypis edytorski]

Bóg, Niebezpieczeństwo

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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