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Litania do Marii Panny¹
Łoǳi z koralu,
Serc Przewoźniczko

Matka Boska, Modlitwa

Ponad głębiną,
Kładko cedrowa
W nas przerzucona —
Przenieś mą miłość.

Granico prosta,
Którą Bóg serca
Nasze przemierzył —
Włącz ziemie żyzne
Do ciała mego,
Co puste leży.

Dwunastodźwięczna
Cytaro, które

Muzyka, Słowo

Struny są z nieba —
Dźwięk mowy luǳkie
Dla ucha mego
Przywróć od nowa.

Łask Błyskawico,
Rozwiąż mi oczy,
Bym w nich obuǳił:
Matkę i o ca,
Siostry i braci,
I wszystkich luǳi.

O, wstąp w me grzechy,
Jak w miasta uǳkie²,

Matka Boska

Swoim imieniem:
Mario z Libanu!
Mario z Egiptu!
Mario z Betle em!

Jak krzak skarlały,
Jałowiec ciemny,

Wiara

Jest mo a wiara,
Pozwól e rosnąć,
Panno wysoka,
Ku niebu dale !

¹Litania do Marii Panny — muzykę do tego wiersza ( ako opus ) napisał w latach – Karol
Szymanowski (–). [przypis edytorski]

²juǳki — przym. utworzony od rzecz. Juda (staroż. państwo izraelickie). [przypis edytorski]
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Niech w Ciebie we ǳie,
Za Tobą iǳie,
Przed Tobą pada —
Różo otwarta,
Lipca pogodo,
Psalmie Dawida!

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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