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Wi t a j ,  Ma leƒs two !

10

Wi t a j ,  Ma leƒs two !

Pobłogosław moje włosy,

uszy oraz czubek nosa.

Pobłogosław jasne oczy,

piegi, mój uśmiech uroczy,

stopy oraz rączki dwie.

Boże, pobłogosław mnie! 



11

Wi t a j ,  Ma leƒs two !

10

Wi t a j ,  Ma leƒs two !

Pobłogosław moje włosy,

uszy oraz czubek nosa.

Pobłogosław jasne oczy,

piegi, mój uśmiech uroczy,

stopy oraz rączki dwie.

Boże, pobłogosław mnie! 



21

M i łoÊç

20

Boże, błogosław wszystkich,

których kocham;

Boże, błogosław wszystkich, 

którzy mnie kochają;

Boże, błogosław wszystkich, którzy kochają tych, 

których ja kocham

i wszystkich, którzy kochają tych,

którzy mnie kochają.

Ze starego modlitewnika z Nowej Anglii
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31

Ks i´ ˝yc  i  gw i a zdy

30

Sięgnij do księżyca;

niech twoje kochanie

jasną gwiazdkę z nieba

w prezencie dostanie. 
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Ks i´ ˝yc  i  gw i a zdy

32

Ks i´ ˝yc  i  gw i a zdy

Maleńkie jagniątko,

gdzie śpisz pośród nocy?

„Na zielonej łące,

obok mamy owcy”.

Maleńkie pisklątko,

gdzie do snu się kładziesz?                          

„Z moją drogą mamą

w gnieździe w cichym sadzie”. 

Kochane maleństwo,

gdzie śnisz, mój koteczku?

„Tuż obok mamusi,

w cieplutkim łóżeczku”.
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