


 

 

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

modlitwa godna polecenia
Jesień już Panie, a ja nie mam domu

E. Tkaczyszyn-Dycki¹

i nasta e nieǳiela, kres poszukiwań.
wieczorem było wino, białe i czerwone.
two e łzy w moich ustach rozkleiły kłótnię.

Alkohol

od rana czekamy, czy pan nas zechce,
czy u niego zamieszkamy.
albowiem zbłąǳiliśmy szuka ąc mie sca dla siebie nie tam
gǳie trzeba, przez cały tyǳień.
i nie zapadły żadne decyz e, które nasze by były.

albowiem wybór od początku zależy od pana.
bordowe schody i chmury w oknach na drugim piętrze
za bramą z brązu, z metalową skrzynką z napisem „Briefe”² należą do pana. List, Obraz świata
i światło w podwórzu.
i święty esk w przedpoko u, co się ob awił poprzez
lokatorkę, teraz uż także należy do niego.

albowiem pański est porządek, który utrzymamy.
i czyściec na klatce, święty spokó sąsiadów dopóki nie zasną z pilotem
w dłoniach steru ąc obrazem stworzonego świata.

bęǳiemy słać listy poleca ące na pańskim papierze, za sklepu z parteru.
odmalu emy sufit i wszystkie ściany dla pańskie sztuki.
bęǳiemy się modlić na papeteriach w kolorze nieba.

i czekać na telefon.

a kiedy uż pan nas wybierze również i my
pobierzemy się z panem.
w obliczu świętego prawa zameldu emy się.
w mundurach lub bez.

i nie opuścimy uż pana.

wcześnie niż za
dwa lata.

¹Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz () — polski poeta. [przypis edytorski]
²Briefe (niem.) — listy. [przypis edytorski]
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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-modlitwa-
godna-polecenia/
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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