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IRENEUSZ IREDYŃSKI 

KOBIETA 
W PŁÓCIENNEJ SUKIENCE 

Odziana w płótno to jest oddech ziemi 

zbielałej od przymrozka szorstkiej od jesieni 
niesie w ręce kość 

I oddech tej ziemi stał się jej pancerzem 
· pod nią ciało lekkie i białe jak pierze 

oskrzelowy gość 

Podnosi kość. w górę jak ktoś tam pochodnię 

·u nóg jej jest popiół co tu pachnie smolnie 
tutaj pożar szedł 

Wiatr dmucha na kości więc milczą zwięrzeta 
ludzie zapomnieli ale kość pamięta 
to tej ziemi flet 

Rzuciła kość sforze i odeszła lekko 

szla przez spopielałe niebo spopielałe piekło 
a dźwięk za nią biegł 

Z tomiku wiers:ry 
,,Muzyka· konkretna" 
WL, Kraków 1971 

WYBÓR APOSTOŁÓW 

Wtedy przywolol do '1eb1e dwuno,tu swych uczniów i udzieli! 

1m wlodzy nad duchami nieczystymi, oby je wypędzali i leczyli 

wszelkie choroby o wszelkie slobości . A te imiona dwunastu 

apostołow : pierwszy Szymon, z wony Piotrem, i brat jego Andrzej, 

potem Inkub, syn Zebcdu H o, o brat jego Jan; Filip o Bartłomiej, 

Tomasz o celnik Mat eu sz : Jokub, 'Y" Alfeusza, i Tadeusz; S1ymon 

Kana11e1c zyk o Judasz hkario:a, ktory Go te.i zdrad zol . 

ZDRADA JUDASZA 

Wtedy ieden z Dwunastu, imieniem Judasz hkariota, udoi się 

do arcykaplanow o rzeki : „Co chcecie mi dać, a ja wam Ga 

wydom?" Ono odliczyli mu trzydz1e5ci srebrników. Odtąd czeka! 

sposobnej chwili, żeby Go wydać . 

WYJAWIENIE ZDRAJCY 

Gdy nastoi w1eczor, zajął miejsce, u stolu razem z Dwunastu 

(uczn1am1) . W czasie wieczerzy rzeki : „Zaprawdę powiadam 

wam : Jeden 1 was mnie zdradzi" . Zasmuceni tym bardzo, zaczęli 

pytać ieden przer drugiego : „Czy to ja „Panie?" On rnś odpa

wi e dzoał · „ Ten , ktory ze mnq rękę zanurza w misie, on mnie 

zdradzi Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak napisane jest 

o nim, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Czlo

woeczy będlle wydany Byłoby lepiej dla tego czlowieka, gdyby 

'1ę n·e nurodz o ł" Wtedy Judasz, ktory Go mial zdradz i ć, rzeki : 

„Czy ni e JO, Rabbi?" Mow1 mu: „Tak iest, ty". 








