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WŁADYSŁAW BEŁZA
  

Ziemia roǳinna
Całym mym sercem, duszą niewinną
Kocham tę świętą ziemię roǳinną,

O czyzna, Ziemia, Natura,
Patriota, Miłość

Na które mo a kołyska stała
I które dawna karmi mię chwała.

Kocham te barwne kwiaty na łące,
Kocham te łany kłosem szumiące,
Które mię żywią, które mię stro ą
I które zdobią O czyznę mo ą.

Kocham te góry, lasy i ga e,
Potężne rzeki, ciche rucza e;
Bo w tych potokach, w woǳie u zdro a¹ Krew, Łzy
Ty się przeglądasz O czyzno mo a,
Krwią użyźniona, we łzach skąpana,
Tak dla nas droga i tak kochana!

¹zdroja — D. lp od wyrazu: zdró ; ǳiś popr.: zdro u. [przypis edytorski]
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