Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

WACŁAW BOJARSKI

Modlitwa o koniec wojny
Apokalipso siedmiokrotna,
mechanizmie spraw ostatecznych,
abrakadabro krwawych głodna
rzeczy!
Lub Ty, co e zastępu esz po trochu —
akiś stary, barǳo stary Panie!
Spraw, niech wreszcie wytęskniony pokó
nastanie!
Wytrąć uż wreszcie, dobry Boże,
komukolwiek z rąk mordercze noże!
Cóż to dla Ciebie?
W ręce piorunowe klaśniesz,
okręcisz się trzy razy w obłoku,
no i uż
właśnie
pokó .
A w tym poko u da nam, dobry Panie,
obrazek z bohaterem na ścianie,
i chorągiewki kolorowe,
i radiową mowę,
i piwo po obieǳie,
i na śniadanie mleczko.
A pod oknem w tym poko u orzechowe biureczko,
w nim szuﬂadkę,
gǳie by leżał Kapitał Marksa¹ i czysty kołnierzyk.
Da nam, Panie, sanacy ną² posadkę
i kolorowych na paraǳie żołnierzy.
Jeśli to nie za wiele —
ześlĳ na nasze głowy zmęczone,
ak deszcz niebieskich róż:
święte, nieruchome nieǳiele,
noce długie — dni krótkie
i gazety co rano cieplutkie,
gǳie by nowi
wieszcze narodowi
zrozumiałe pisali poematy
na patriotyczne tematy,
gǳie by wyraziciele woli społeczeństwa,
¹Marks, Karol (–) — niemiecki ǳiałacz rewolucy ny i ﬁlozof, twórca marksizmu, światopoglądu
głoszącego materialistyczny i rewolucy ny pogląd na świat. W  napisał razem z Engelsem Manifest partii
komunistycznej. [przypis edytorski]
²sanacja (z łac. sanatio, uzdrowienie) — powstała od hasła „sanac i moralne ” nazwa obozu politycznego
zwolenników Józefa Piłsudskiego, rząǳących Polską w latach –. [przypis edytorski]
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piętnowali czyjekolwiek bezeceństwa,
lub żądali niezaśmiecania ulic,
lub orderu
dla cechu elektrotechników-monterów.
Mieszczanin

I eszcze tylko podaru nam, Panie,
w długie zimowe wieczory
wycinki z gazet skrzętnie poskładane
i wspominanie — wspominanie —
i szloch serdeczny w noce niedospane,
i sen lekki.
A nad ranem:
świeże, pocerowane
skarpetki.

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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Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) we współpracy z Muzeum
Powstania Warszawskiego. Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł, Wo ciech Kotwica.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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