


 

 

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-
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WŁADYSŁAW BEŁZA
  

Modlitwa za Ojczyznę
„W imię O ca, — w imię Syna

I świętego Ducha”,
Modlitwa, Bóg, Polska,
ǲiecko

Polska modli się ǳiecina,
A Pan Bóg ą słucha.

W oczach ǳiecka dwie łzy duże,
Wiara w każdym słowie:

„O cze! — błaga — coś est w górze,
Da O czyźnie zdrowie!

Pobłogosław dłońmi Swemi
Mą o czystą strzechę;

A mnie dozwól dla me ziemi
Uróść na pociechę!”

Tak schylone nad posłaniem
ǲiecię z Bogiem gwarzy;

A Bóg słucha z pobłażaniem
Na o cowskie twarzy.

Słucha… zważa każde słowo…
Zadumał się… myśli:

I nad ǳiecka asną głową
Znak zbawienia kréśli.
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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
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