


 

 

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 w pańskie intenc i
panu Januszowi Drzewuckiemu¹

nie przy ął pan moich modlitw.
i nie wysłuchał ich pan po raz wtóry,

Modlitwa

choć wysłuchiwał uż dużo słabszych
modlitw niż mo e.
choć czyta ąc e po wielekroć
odchoǳili od wiary na wiernie si,
odchoǳili od zmysłów utalentowani.
lecz to właśnie pan est panem
i do pana należy wybór tych,
przed którymi otworzą się królewskie łamy.
lecz a nie odmówię sobie
odmówienia kole ne modlitwy.
w naǳiei, iż może tym razem dostąpię łaski
po awienia się choć przez chwilę w pańskich
niebieskich stronach.

¹Drzewucki, Janusz () — krytyk literacki, poeta, ǳiennikarz, wydawca, redaktor miesięcznika „Twór-
czość”. [przypis edytorski]

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-w-
panskie -intenc i/
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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