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WŁADYSŁAW BEŁZA
  

Cnoty kardynalne
Trzy są cnoty, o tym wieǳ,
Które trzeba w sercu strzec.

Pierwsza, Wiary silna broń,
Wiary w Polski trwały byt,

Wiara, Polak

Że ą dźwignie Boża dłoń
I na sławy wzniesie szczyt!

Druga, w doli gorzkie , złe ,
Niech od zwątpień strzeże cię;
Zdró pociechy płynie z nie ,
A Naǳieją zowie się!

Trzecia, Miłość, które siew
W serca rzucił niebios Pan,

Miłość, Patriota, O czyzna,
Bóg, Krew

Która każe własną krew
Za o czysty przelać łan!

Te są cnoty, o tym wieǳ,
Któreś winien w sercu strzec!
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