


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

WŁADYSŁAW BEŁZA
  

Polska mowa
Ukocha ǳiatwo słowo roǳinne,
Skarb twó na droższy, wspaniały!
Tym słowem usta two e niewinne,
Pierwszy paciorek szeptały.

A co po Bogu na droższe ǳiatki!
Dla duszy tkliwe i czyste :
Słodkie imiona o ca i matki
Wzięłyście z mowy o czyste .

Pierwsze wrażenia, pierwsze po ęcia,
Pieśń ptaszka, kwiatki w dąbrowie¹,
Co za mowały umysł ǳiecięcia,
W te tłumaczono wam mowie.

Nie tylko kra ten, w którym ży ecie,
O czyzną waszą się zowie:

O czyzna, Ziemia, Słowo

Bo est i druga o czyzna, ǳiecię,
Co w polskim mieści się słowie.

Z głębi serc polskich, nurty² żywemi
Rwie się ak rzeka wspaniała:
To mowa o ców, co nasze ziemi
Nazwisko „Polski” nadała.

A akież czary mowa ta mieści:
Raz gromem huczy i błyska;
To znów się ozwie ękiem boleści,
Że aż łzy z oczu wyciska.

Bo w nie się chowa moc ta emnicza,
Ta czaroǳie ska moc wróżki:
Co raz ą zmienia w pieśń Mickiewicza³,
To znowu w hasło Kościuszki⁴!

Więc czcĳ to słowo, co się u świata
Okryło zasług wawrzynem!

Patriota, O czyzna, Słowo

Bo kto nim garǳi albo pomiata,
Ten złym O czyzny est synem!

¹dąbrowa — obszar leśny z przewagą drzewostanu dębowego. [przypis edytorski]
²nurty — ǳiś popr. forma C. lm: nurtami. [przypis edytorski]
³Mickiewicz, Adam (–) — wybitny poeta pol. romantyzmu, ǳiałacz i publicysta polit.; autor wierszy,

ballad, powieści poetyckich, dramatuǲiady oraz epopei szlacheckie Pan Tadeusz; był porównywany do Byrona
i Goethego. [przypis edytorski]

⁴Kościuszko, Tadeusz (–) — generał wo sk pol. i amer., Na wyższy Naczelnik Siły Zbro ne Naro-
dowe podczas insurekc i  r. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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