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Trąba dziwny dźwięk rozsieje, 
ogień skrzepnie, blask ściemnieje, 
w proch powrócą światów dzieje. 
Z drzew wieczności spadną liście na 
Sędziego straszne przyjście, 
by świadectwo dać Psalmiście...
 
A ty, psalmisto Pański, nastrój harfę swoją 
już na ostatni ton!
 
Grzech krwią czarną duszę plami... 
Bez obrońcy staniem sami - 
któż zlituje się nad nami?
 
Kyrie elejson!...
O Boże! Ty bądź naszą łaską i obroną!
Kyrie elejson!
 
O Głowo, owinięta cierniową koroną,
gasnącym wieki wieków spojrzyj na nas okiem!
O spojrzyj na nas z tej głuszy,
która swym tchnieniem głębokiem
ogarnia światów bezmiary,
a którą ty wypełniasz swych bólów ogromem,
o Głowo, owinięta cierniową koroną.
Żałobna drogo nieochybnej kary,
broczącej we łzach i przy jęków wtórze
w ten pozbawiony końca
Pańskiego gniewu dzień,
w którym w pożarach spokojnego słońca
szatańskim chichotem płoną
świeże, niezwiędłe róże
grzechu i winy! (…)
Czym jestem wobec Ciebie, ja, com z rajskich 
włości 
zabrał z sobą, wygnaniec, tę łamiącą winę 
i teraz ginę,
od Wschodu do Zachodu tułacz nieszczęśliwy, 
pod nieuchronnych wyroków 
w początkach dnia i nocy wzniesionym obuchem?! 
Stopę swoją złożyłeś na pokoleń grzbiecie 
i sądzisz! Kyrie elejson!
Płaczów i jęków słuchasz nie słyszącym uchem 
i sądzisz! Kyrie elejson!
Na mękę wieków patrzysz nie widzącym okiem 
i sądzisz! Kyrie elejson!
Niewiasta z rozpaczliwym krzykiem rodzi dziecię, 
Ty duszę jego grzechu oblewasz hyzopem 
i sądzisz! Kyrie elejson!
Wicher idzie po rozdrożach westchnieniem 
głębokiem, 

ku Twojej wyży
modlitwy niesie krwawe, przybite do krzyży, 
Ty sądzisz! Kyrie elejson!
A kto mnie stworzył na to, ażebym w tej chwili, 
odziany potępienia podartą żałobą, 
kawałem kiru, zdjętym z mar Twojego świata, 
wił się i czołgał przed Tobą, 
i martwym, osłupiałym z przerażenia okiem 
strasznego Sądu wyławiał płomienne, 
świat druzgocące rozkazy? 
A kto mi kazał patrzeć na te czarne głazy, 
rozpadające się na gruz pod mocą 
Twojego gniewu, przeraźliwy Boże - 
na głazy te, gdzie straszny owoc Twego drzewa, 
złocistowłosa Ewa, 
do piersi pierś padalca tuli obnażoną?...
 
O Głowo, przepasana cierniową koroną!... 
Któż się nad dolą zlituje sierocą,
nad moją dolą,
której, Boże, Twe ręce, z kajdan nie wyzwolą? 
Kyrie elejson! 
Patrzaj!... Kyrie elejsonl 
Ona swą białą dłoń 
kładzie na jego skroń -
na trupią, zapadniętą, zżółkła skroń zleniałą... 
Kyrie elejsonl
I podczas gdy swe Sądy sprawiasz Ty, o morze 
niewyczerpanych gniewów, 
ona swym okiem patrzy w jego oczy - 
omdlewającym okiem! 
Kyrie elejson! 
Jej nagie uda drżą,
palcami rozczesuje złoto swych warkoczy 
i falą złocistych włosów 
osłania jego nagość i pieści, i pieści 
ustami czerwonymi bladość jego ust. 
Kyrie elejson!
Wężowe jego kręgi opasują biodra 
rozlubieżnionej Boleści, 
a ona, wyprężywszy swe rozpustne ciało, 
nienasyconym oddycha pragnieniem. 
Kyrie elejson!
Na łonie jej spoczęła czarna, lśniąca broda 
rozpalonego Szatana,
co świat umierający okrył swoim cieniem, 
a ona,
w zbrodniczych pieszczot rozdawaniu szczodra, 
zamknęła w drżące go biodra, 
w nabiegłe żądzą ramiona... 
Kyrie elejson!
Mą duszę pali wieczna, nie zamknięta rana! 
Któż mi lekarstwo poda? 
Ojcze rozpusty! Kyrie elejson. 
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Nic, co się stało pod sklepem niebiosów, 
bez Twej się woli nie stało! 
Kyrie elejson! 
O źródło zdrady! Kyrie elejson!
Przyczyno grzechu
i zemsty, i rozpaczy szaleńczego śmiechu!
Kyrie elejson!
 
Sądź, Sprawiedliwy!
Krusz światów posady,
rozżegnij wielki pożar w tlejącej iskierce,
na popiół spal Adama oszukane serce
i płacz!
Z nim razem płacz, kamienny, lodowaty Boże!
Niech Twa surma przeraźliwa
echem płaczu się odzywa
nad pokosem Twego żniwa...
 
A ja, wygnaniec z Raju, tułacz nieszczęśliwy, 
zesłany, aby konać, na te ziemskie niwy, 
i patrzeć, jak pod złomem niebotycznej grani, 
usiadła matka Śmierci, Ewa jasnowłosa, 
pieszcząca węża Grzechu, posyłam w niebiosa, 
opadło nad wieczności tajemniczym mrokiem, 
to moje wiekuiste, nieprzebrzmiałe: Amen! 
Amen!
 
W umarłych bytów milczeniu głębokiem, 
słychać jedynie Amen, moje straszne Amen.
 
O Boże miłosierny, zmiłuj się nad nami! 
Kyrie elejson!
 
Przede mną przepaść, zrodzona przez winę, 
przez grzech Twój, Boże!... Ginę! ginę! ginę!
Amen.
A cóż powstanie ponad nicościami,
gdzie ongi były światy
i Ja, w chęć życia bogaty,
a dziś w umarłych postawiony rzędzie?
 
Niech nic nie będzie! 
Amen!
 
Bo cóż być może, jeślim ja zaginął?...
Na wszystko mrok nicości nieprzebyty spłynął
Amen.
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