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Krzyżyk złoty




Mamo! daj mi krzyżyk złoty.

 
Dobrze, ǳiecię ukochane.
Krzyżyk bęǳie stróżem cnoty,
Doprowaǳi cię do nieba,
Ale jedno przyrzec trzeba.





O! ja na wszystko przystanę.

 
Oto, pomnĳ, znak zbawienia
Na twej piersi odpoczywa;
Nie obraź niczem sumienia,
Niech się z ust twych wydobywa
Święta prawda słowo Boże;
W dobrem krzyżyk dopomoże,
Kiedy złe powstają chęci,
To miej krzyżyk na pamięci;
Kiedy serce smutek ciśnie,
Rzuć nań okiem, radość błyśnie,
Bo Ten, który niebem władnie,
Ziemskie troski głaǳi snadnie. —
ǲiecię matki usłuchało,
Słodki pokój w sercu miało,
I nosząc ów krzyżyk złoty,
Coǳiennie wzrastało w cnoty.
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Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego ǳiałającej na rzecz
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