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Ojcze nasz …. 
 

Jan Twardowski 

Nad pustą gazetą 
 

Nad pustą gazetą 

kiedy plany nasze wywracają się do góry nogami 

kiedy nazywają Ciebie dobrym Ojcem a inni głuchym kamieniem 

kiedy pozór wyskakuje jak filip z konopi 

w podziwie o wiele starszym od rozumu 

w zwątpieniu które także prowadzi w nieskończoność 

kiedy tak mało barw a tak dużo kolorów 

kiedy złoty środek staje się szary 

nad próżnią bez dna wciągającą świat 

kiedy niepokój ryczy jak ósma chuda krowa […]  

biegnę do Ciebie jak po nitce do kłębka. 
 

 

… któryś jest… 
 

Jan Twardowski 

Nieobecny jest 
  

  

Bóg jest tak wielki że jest i Go nie ma 

tak wszechmogący że potrafi nie być 

więc nieobecność Jego też się zdarza 

stąd czasem ciemno i serce się tłucze 

poskomli nawet jak pies niecierpliwy 

  

nawet wierzący nie wierzą po cichu 

i chcą się żartem wymknąć ze wzruszenia 

choć tak niedawno wierzyli na pamięć 

że całe życie czeka się na chwilę 



  

lecz Bóg tak wielki że Go czasem nie ma 

mózg jak tulipan chyli się zmęczony 

i myśli biegną wspólną pustą drogą 

tak jak biedronki co się razem schodzą 

by przed rozpaczą ukryć się na zimę 

tylko milczenie trwa i gwiazdy w górze 

i księżyc sprawiedliwy bo zupełnie nagi 

a ważki tak znikome że już wszystko wiedzą 

i liść ostatni brzęczy wprost z topoli 

że Nieobecny jest 

bo więcej boli. 
 

 

… w niebie… 
 
 

Bolesław Leśmian 

Urszula Kochanowska 

  
Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie, 

Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie. 

  

"Zbliż się do mnie, Urszulo! Poglądasz, jak żywa... 

Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa." 

  

"Zrób tak, Boże - szepnęłam - by w nieb Twoich krasie 

Wszystko było tak samo, jak tam - w Czarnolasie!" - 

  

I umilkłam zlękniona i oczy unoszę, 

By zbadać, czy się gniewa, że Go o to proszę? 

  

Uśmiechnął się i skinął - i wnet z Bożej łaski 

Powstał dom kubek w kubek, jak nasz - Czarnolaski. 

  

I sprzęty i donice rozkwitłego ziela 

Tak podobne, aż oczom straszno od wesela ! 

  

I rzekł: "Oto są - sprzęty, a oto - donice. 

Tylko patrzeć, jak przyjdą stęsknieni rodzice! 

  



I ja, gdy gwiazdy do snu poukładam w niebie, 

Nieraz do drzwi zapukam, by odwiedzić ciebie!" 

  

I odszedł, a ja zaraz krzątam się, jak mogę - 

Więc nakrywam do stołu, omiatam podłogę - 

  

I w suknię najróżowszą ciało przyoblekam 

I sen wieczny odpędzam - i czuwam - i czekam... 

  

Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie, 

Gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie... 

  

Więc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie dzwoni! 

Serce w piersi zamiera... Nie!... To - Bóg, nie oni!... 
 

 

… święć się imię Twoje… 
 

 

John Berryman 

Jedenaście zwróceń się do Pana Boga  
 

 

Władco i mistrzu piękna, cyzelatorze śnieżnych płatków, 

niezrównany wymyślaczu rzeczy, 

wyposażycielu Ziemi, tak przepysznej i innej niż nudny Księżyc, 

dzięki Ci za to wszystko, za ten podarunek. 

 

Ułożyłem modlitwę poranną do Ciebie: 

mieści się w niej z dużą dokładnością wszystko, co najistotniejsze. […]  

 

Święty - bo chyba tak ośmielę się Ciebie nazwać 

bez udawania wiedzy o Tobie większej niż to, 

że jesteś wszędzie i zawsze nieskończenie pojemny i pojmujący, 

a zwłaszcza, że doświadczam z Twojej strony niejakiej dobroci. […]  

 

Nie opuszczaj mnie z nastaniem zwichrowanych godzin; 

daj mi zasnąć co noc, snom odbierz twardość, 

wytwórz we mnie cierpliwość, której starczy do skończenia pracy, 

spraw, bym widział swoje osiągnięcia w rozważnych proporcjach. 

Od czasu do czasu obdarz mnie jakimś przyjaznym ramieniem. […].  

Każ treści serca wylewać się w Twoją stronę. 

Daj mi stąpać bez trwogi wspólną ścieżką śmierci. […]  



 

Nadaj jedność temu, co różne w mej duszy, 

jedyny stróżu bezimiennych i pojedynczych gwiazd. […] 

Spoczynek lub przemienienie! Jedno lub drugie niech przyjdzie, 

kiedy tylko wola Twoja tak zrządzi. […]  

 

Uczyń i mnie u kresu dni godnym Twej akceptacji, 

godnym w stopniu, który mi wtedy wyznaczysz Swoim wyrokiem. 

Zanim nastanie rak, zniedołężnienie, obłęd, 

obym - modlę się - zdążył ze swoim świadectwem. 

 
  

… przyjdź królestwo Twoje… 
 
 

 

Roman Brandtstaetter 

 Rachunek kamieni 
 

[…] Niewielkie jest moje poznanie, niewielkie. 

Moja wiedza jest skąpa, a to, co rozumiem, 

Jest owocobraniem mojej słabej wiary. […]  

Boże, […]  

Chociaż upadam pod Twoim brzemieniem, 

Trwam pod nim, bo pragnę zasiąść 

Na drugim brzegu człowieka, 

Na drugim brzegu brata, 

Na drugim brzegu myśli, 

Na drugim brzegu serca, 

Przy stole pojednania, 

Gdzie wszystko ma swój sens i ład, 

Gdzie nie ma żadnych sprzeczności i złudzeń, 

Gdzie duch nie walczy z oporem materii, 

Gdzie ostry topór nie godzi w pień drzewa, 

Gdzie krew nie płynie od ukłucia nożem, 

Gdzie woda nie jest przeciwna ogniowi, 

Gdzie nie istnieje szukanie i lęk.  [...] 
 

… bądź wola Twoja … 

 
Jan Twardowski 



Wołanie 
 

Bliższy od reguł życia wewnętrznego 

przepisów na zbawienie 

odwrotna strono rozpaczy 

świecący nawet niewierzącym jak ogromne ciało dobroci 

ile razy klękam przed Tobą bojaźliwy i spokojny 

z wszystkimi dowodami na istnienie Boga w torbie mózgu 

i spuszczonym pyskiem sumienia 

prosząc 

abyś mnie nauczył 

cierpienia bez pytań 
 

 

… chleba naszego powszedniego daj 

nam dzisiaj… 
 
 

Ernest Bryll 

Głód 
 

Bóg mi był dany tak jak chleb razowy - 

Ciepły, zwyczajny, przezroczysty w smaku 

Jadłem bochen nie myśląc – rozrzucając ptakom, 

Bo byłem zdrowy. 

 

Cóż teraz – skubię, dziubię, 

Mniej jem niźli poszczę 

Ostatnią kromkę chleba sczerniałego.  

I lotu wysokiego, serca niegłodnego 

Ptakom zazdroszczę. 
 

  … i odpuść nam nasze winy jako i 

my odpuszczamy naszym 

winowajcom… 
 

Anna Kamieńska 

Przebaczenie 



 
Są krzywdy dłuższe niż życie 

że nie wystarczy szeleszczący liść słowa  

przebaczam 

 

ludzkie przebaczenie nie ma skrzydeł 

wichru wody śniegu i kamienia 

ciężkie niebo opuszczające się nad naszą męką 

stroma droga w głąb 

to nasze 

 przebaczam 

 

mówmy raczej 

przebacz nam Boże 

przebacz na przekór nam samym 

przebacz 

niech przeobaczymy siebie do końca 

nie dozwól nam wyższości przebaczania 

ale daj łaskę wspólnych łez. 

 
 

… I nie wódź nas na pokuszenie… 
 
Roman Brandtstaetter 

Kuszenie na pustyni 
 

Człowiek codziennie wychodzi na pustynię 

I nie zna granic tej pustyni. 

I codziennie kuszony jest człowiek, 

I nie zna granic tej pokusy. 

I codziennie walczy ze złem, 

I nie zna granic tego zła.[...] 

 

Zrozumiałem, 

Że chleby, które stworzyłem 

Z kamieni pokusy, 

Nigdy nie zaspokoiły mojego głodu, 

Że mój lot z krużganku świątyni 

Na bezpiecznych rękach cyrkowców 

Był tylko złudzeniem, 

Że królestwo, 



Które otrzymałem w darze, 

Było tylko uschniętym fletem. [...] 

 

We mnie jest tropikalna burza, 

We mnie jest wielka przepaść, 

We mnie są wytrzebione królestwa. 

Lecz Ty, który jesteś w mojej krwi 

I znasz jej pychę i głód, 

Nie wódź już dłużej na pokuszenie, 

Lecz przebacz pustkę i brzydotę nędzarzowi. 
 

 

… ale nas zbaw ode złego. Amen. 
 

Wisława Szymborska 

Nienawiść 
 

Spójrzcie, jak wciąż sprawna, 

Jak dobrze się trzyma  

w naszym stuleciu nienawiść. 

Jak lekko bierze wysokie przeszkody. 

Jakie to łatwe dla niej - skoczyć, dopaść. 

Nie jest jak inne uczucia. 

Starsza i młodsza od nich równocześnie. 

Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. 

Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. 

Religia nie religia - 

byle przyklęknąć na starcie. 

Ojczyzna nie ojczyzna - 

byle się zerwać do biegu. 

Niezła i sprawiedliwość na początek. 

Potem już pędzi sama. 

Nienawiść. Nienawiść. 

Twarz jej wykrzywia grymas 

ekstazy miłosnej. 

Ach, te inne uczucia - 

cherlawe i ślamazarne. 

Od kiedy to braterstwo 

może liczyć na tłumy? 

Współczucie czy kiedykolwiek 

pierwsze dobiło do mety? 

Porywa tylko ona, która swoje wie. 



Zdolna, pojętna, bardzo pracowita. 

Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni. 

Ile stronic historii ponumerowała. 

Ile dywanów z ludzi porozpościerała 

na ilu placach, stadionach. 

Nie okłamujmy się: 

potrafi tworzyć piętno. 

Wspaniałe są jej łuny czarną nocą. 

Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie. 

Trudno odmówić patosu ruinom 

i rubasznego humoru 

krzepko sterczącej nad nimi kolumnie. 

Jest mistrzynią kontrastu 

między łoskotem a ciszą, 

między czerwoną krwią a białym śniegiem. 

A nade wszystko nigdy jej nie nudzi 

motyw schludnego oprawcy 

nad splugawioną ofiarą. 

Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. 

Jeżeli musi poczekać, poczeka. 

Mówią, że ślepa. Ślepa? 

Ma bystre oczy snajpera 

i śmiało patrzy w przyszłość 

- ona jedna. 

 
 
 
 

 

 


