


 

 

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.

TADEUSZ GAJCY

Modlitwa za rzeczy
Uspokó serca zegarów,
zmęczone są —

Spokó

żarówkom przygaś powieki, za długo patrzą na nas,
tramwa om pozwól odpocząć, Bezpieczeństwo
niecha nie drepcą wciąż
i domom zabroń się wspinać
w miastach obłych ak w ǳbanach.

Zdyszanym kołom pociągów
kwietny spoczynek nakaż,

ŚmierćMarzenie, Tęsknota

płuca motorów napełnĳ ciszą wonną od gwiazd,
trupim wydechem spalin
niech się więce nie żali
kominów wysoki pochód w nieodgadniony czas.

Sprzętom naszym milczącym głos zamarły wyzwól,
piórom ześlĳ wytchnienie, papier zostaw bez liter,

Arkadia

niech przemówią znad półek książki kurzem przybite,
kra obrazy więzione na płótnach
niech ze dą w poko e nasze —

Za wszystkie rzeczy smutne,
za wszystkie serca maszyn
prosimy cię Panie.
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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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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.
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