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IV
Bĳą ǳwony… trza święcić nieǳielę,
Trzeba na mszę, uczcić przykaz boży…

Nieǳiela

I niebieską sukmanę nałoży,
Za kapelusz zatknie ruty¹ ziele.

Bĳą ǳwony… chrzciny czy wesele.
Dni krzyżowe!… i serce się trwoży:

Modlitwa, Chłop

Grady… susze… łza i krew się mnoży,
Gǳież obrona, eśli nie w kościele.

I tłum korny² padnie na kolana:
«Od powietrza, głodu, ognia, wo ny
Chroń nas, O cze! da nam czas spoko ny —

Czas bez troski nadmęskie ³ i trudu»…
Ach! ak fala płynie pieśń rozlana —
Biedny ludu! święty, polski ludu!

¹ruta — roślina ozdobna i lecznicza. [przypis edytorski]
²korny — pokorny. [przypis edytorski]
³nadmęski — nadluǳki, wymaga ący nadluǳkiego męstwa. [przypis edytorski]

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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