


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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WŁADYSŁAW BEŁZA
  

Marsz Skautów
„Święta miłości kochane o czyzny”¹,
Oto w twą służbę wchoǳi hufiec² nasz!

O czyzna, Polska,
Odroǳenie przez grób,
Żołnierz, PatriotaOd lat na młodszych do późne siwizny

Pragnie przy tobie czu ną trzymać straż!
Równa my krok,
Wytężmy wzrok, Wzrok
Czy gǳie się podstęp nie kry e?
Uderzmy w ton
Silny ak ǳwon:
Polska niech ży e! Niech ży e!

My łez nie ronim nad two ą mogiłą,
Bo nie wierzymy, żeś złożona w grób!

Łzy

W nas życie młode tętni całą siłą,
Żyć dla cię chcemy, — nie konać u stóp!

Równa my krok…

Pragniemy spa ać naǳiei ogniwa,
Że nam zwycięstwo da nabyty hart;
Że i ty z nami żyć bęǳiesz szczęśliwa,
I każdy syn twó bęǳie ciebie wart!

Równa my krok…

Bęǳiem iść karnie pomimo przeszkody³,
Bęǳiem z zapałem walczyć o twó byt;
Aby w nagrodę kiedyś z piersi młode
Okrzyknąć twego odroǳenia świt!

Równa my krok,
Wytężmy wzrok,
Czy gǳie się podstęp nie kry e?
Uderzmy w ton
Silny ak ǳwon:
Polska niech ży e! Niech ży e!

¹Święta miłości kochanej ojczyzny — początkowy wers „Hymnu do miłości O czyzny” Ignacego Krasickiego;
utwór powstał w  r. ako hymn Szkoły Rycerskie , ednak w okresie rozbiorów Polski należał do na popu-
larnie szych wierszy patriotycznych i nieformalnie pełnił rolę hymnu narodowego. [przypis edytorski]

²hufiec — odǳiał wo sk lub ednostek paramilitarnych. [przypis edytorski]
³pomimo przeszkody — ǳiś: pomimo przeszkód. [przypis edytorski]
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