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W czas zmartwychwstania
W czas zmartwychwstania Boża moc
Trafi na opór nagłych zdarzeń.

Zmartwychwstanie, Bóg,
Kondyc a luǳka

Nie wszystko stanie się w tę noc
Według niebieskich wyobrażeń.

Są takie gardła, których zew
Umilkł w mogile — bezpowrotnie.

Przemĳanie

Jest taka krew — przelana krew,
Które nie przelał nikt — dwukrotnie.

Jest takie próchno, co uż dość
Zaznało zgrozy w swym konaniu!

Śmierć, Bunt

Jest taka dumna w ziemi kość,
Co się sprzeciwi — zmartwychwstaniu!

I cóż, że surma¹ w niebie gra,
By nowym bytem — świat odurzyć?

Nie każdy śmiech się zbuǳić da!
Nie każda łza się da powtórzyć!

¹surma — instrument pochoǳenia az atyckiego, w Europie od średniowiecza, gł. ako instrument wo sk.
(o przenikliwym brzmieniu). [przypis redakcy ny]
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