Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Szara goǳina
Nadeszła szara goǳinka,
Wziął o ciec za rączkę synka,
I rzecze: „Synku! w te chwili
Bęǳiemy sobie choǳili,
Bęǳiemy sobie gadali,
Bo eszcze światła nie dali.”
„O, dobrze kochany tato!
Ja barǳo kocham cię za to!”
„Wiǳisz mó synu kochany!
Nagłe na świecie odmiany:
Niedawno słońce świeciło,
Tak widno, tak pięknie było!
Przyszedł nowy czas spoczynku,
Słońce nie świeci mó synku;
My ednak szczęśliwi oba,
Wieczorek nam się podoba;
Nauczka płynie
W szare goǳinie,
Myśl podniesiona do Boga,
Co nam słońce przyszle zrana,
Co w ciemności i wśród słońca.
Cudem dobroci bez końca,
Śród cichości, śród ciemnoty
Pobuǳamy w sercu cnoty.
O! wstrzyma cie światło eszcze!
Niech myślami się napieszczę,
Duchem bożym natchnę syna,
Bo on myśleć uż zaczyna.
Synu! synu mó edyny!
Chcie korzystać z te goǳiny.
I z człowiekiem tak się ǳie e.
Gdy wiek młody — to mu dnie e,
Kiedy starszy — wieczór szary,
A noc ciemna, kiedy stary.
Korzysta synu z młodości,
Czyń, co tylko w two e sile!
Szczęście w domu się zagości.
Wieczorek ci spłynie mile.”
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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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