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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

MARIA KONOPNICKA

Wieczorny pacierz
Zaszło uż słonko
Wśród złotych zórz,
Klęknĳ, ǳiecinko,
I rączki złóż.
I pod blaskami
Tych asnych gwiazd
Módl się o spokó
Dla naszych gniazd.
Módl się za kwiaty
Roǳinnych pól,
Za tych, co płaczą
I cierpią ból…
Módl się, byś urósł
I nabrał sił
I braciom-luǳiom
Byś miły był!
Módl się, by dom ten
Wziął Bóg pod straż
I za mateńką
Mów: «O cze nasz…»
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We przy Wo ne e ry
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.
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Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
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