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FRANCISZEK KARPIŃSKI

Marsz ślubny
Oto Boże! serc tych dwo e,
Spuszcza się¹ na łaskę Two ę:

Bóg, Małżeństwo

Żeby się wiernie kochali,
W zgoǳie do śmierci wytrwali.

Niech się licznie rozraǳa ą,
ǲieci w służbie Twe chowa ą;

Niech im się w życiu powoǳi,
Niech im zły człowiek nie szkoǳi.

A w starości po ich zgonie,
Niech znowu, złączywszy dłonie,
Po nagrodę obiecaną,
Z weselem przed Tobą staną.

¹spuścić się na kogoś/coś — zaufać komuś lub czemuś. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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