


 

 

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

WOJCIECH BRZOSKA

Księga Roǳajów
modlitwa z domu syna

rzekł pan do syna
ustami matki:

Matka, Syn, Sługa, Miłość

zostaniesz mym sługą.
i modlić się bęǳiesz do luǳi
by mnie słuchali,
jak ty mnie słuchasz.
i bęǳiesz mi służył
radą..
i mi pomagał
w każdej potrzebie,
w chorobie i w zdrowiu,
na ziemi i w niebie.
aż pobierzemy się razem
w imię miłości do syna
bożego, na wieki wieków.

lecz innym ustom syn zaczął
powierzać swe ta emnice.

Zdrada

aż zdraǳił matkę
myślą i mową.

lecz dom
go nie opuścił.

modlitwa z domu matki
z wo ny powstaliśmy i wo na nas
porzuciła, chociaż nosimy ą w sobie
od ǳiecka.

Wo na, Matka

nosimy ą w sobie od
matek, które nas porzuciły,
albowiem wo na rzuciła e
miłości na pastwę.

wo na nas uroǳiła,
wo nę musimy wychować.
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albowiem odłamki
tkwią w nas głęboko
rozstrzelone w czasie.

i chciałbym
się modlić do pana

Wo na, Modlitwa, Wróg

w hebra skim ęzyku co rano.
żeby pobawić się z tobą w wo nę
na tamtym podwórzu.

i wziąć cię w obronę
strzela ąc z procy
do wroga.
w imię o ca
i syna

modlitwa z domu o ca
obcy wyda e się dom o ca, który uległ
przebudowie.

Dom, O ciec

i nie ma w nim ǳiadków,
którzy przed paru laty przeprowaǳili się do domu
pana, na wieki wieków.
i obcy wyda e się ogród, w którym za młodu Dom, Młodość
zrywałeś owoce z drzewa.
i w którym ǳiadek po wielekroć grzeszył,
w ta emnicy przed babcią paląc papierosy.
obce wyda ą się poko e, strych i piwnica.
i triumfalny łuk w kuchni,
wzniesiony na cześć mamy.
obce wyda ą się wszelkie we ścia i wy ścia,
dawne zakamarki.

błogosławiony wyda e się dom o ca,
gǳie, w święto zmarłych,
rozmawiasz z nim ak z bratem.

modlitwa ze wspólnego poko u
w pamięci domu roǳiców mam
obraz ściany, ze świętym
obrazem ǳiadków.

Pamięć, Żyd, Dom, Portret

na całą szerokość poko u.
na całą wielkość domów.

w pamięci domu ǳiadków
mam obraz ściany, ze świętym
obrazem mamy.

na długość pe sów.
na wielkość ramy.
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chasyd rozmyty
akwarelami.

modlitwa od święta
zawiódł nas pan
przed domy zmarłych,

Śmierć

byśmy oǳiali ich
w ogień i kwiaty.

i sto ąc u progu
stroimy cię w płomień,
przymierzamy kwiat.

albowiem w to święto
ubraliśmy zmarłych
w nasz płaszcz.

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzoska-przez- udasza-ksiega-
roǳa ow/
Tekst opracowany na podstawie: Wo ciech Brzoska, Przez udasza, Wydawnictwo ”Portret”, Olsztyn .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Aleksandra Sekuła, Elżbieta Sekuła.
Okładka na podstawie: Several Circles, Wassily Kandinsky (–), domena publiczna
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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