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LUDWIK KSAWERY POMIAN ŁUBIŃSKI

Jeszcze jeden mazur ǳisiaj…¹
Jeszcze eden mazur ǳisia ,
Choć poranek świta².
Czy pozwoli panna Krysia?
Młody ułan pyta.
Lecz niedługo błaga, prosi,
Boć to w polskie ziemi,
W pierwszą parę ą unosi,
A sto par za niemi.
W pierwszą parę ą unosi
A sto par za niemi.

Taniec

Ułan czule³ szepce w uszko,
I ostrogą⁴ ǳwoni,
W pannie tłucze się⁵ serduszko
I liczko się płoni.
Cyt, serduszko, nie płoń liczka,
Bo ułan niestały,
O pół mili⁶ wre potyczka,
Słychać pierwsze strzały.
O pół mili wre potyczka,
Słychać pierwsze strzały.

Żołnierz, Kobieta,
Mężczyzna, Walka, Wo na,
Serce

Słychać strzały, głos pobudki,
Dale , na koń, hurra!
Lube ǳiewczę, porzuć smutki,
Zatańczym⁷ mazura.
Jeszcze eden krąg dokoła,
Jeden uścisk bratni,
Trąbka buǳi, na koń woła⁸,
Mazur to ostatni!
Trąbka buǳi, na koń woła,
Mazur to ostatni!

Taniec, Żołnierz, Wo na

¹Jeszcze jeden mazur ǳisiaj… — inna wers a tytułu: Ostatni mazur. [przypis edytorski]
²choć poranek świta — inna wers a tekstu: boć uż ǳionek świta. [przypis edytorski]
³czule — w inne wers i też: „mile”. [przypis edytorski]
⁴I ostrogą — w inne wers i: „ostrogami”. [przypis edytorski]
⁵tłucze się — w inne wers i: „bĳe się”. [przypis edytorski]
⁶o pół mili — w innych wers ach: „tam za borem” a. „tam za miastem” (tak w źródle). Wybrano wers ę
barǳie rozpowszechnioną. [przypis edytorski]
⁷zatańczym — w inne wers i: „dokończym”. [przypis edytorski]
⁸trąbka buǳi, na koń woła — inna wers a: „siada na koń, trąbka woła” (tak w źródle); „na koń wsiadać,
trąbka woła”. Wybrano wers ę barǳie rozpowszechnioną. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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