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WŁADYSŁAW BEŁZA
  

Co kochać?
Co masz kochać? pytasz ǳiecię,
Co dla serca est drogiego?

Bóg, Miłość, Obraz świata

Kocha Boga, bo na świecie,
Nic nie stało się bez Niego.

Kocha o ca, matkę two ą,
Módl się za nich co ǳień z rana,

O ciec, Matka, Bóg,
Roǳina, ǲiecko, Miłość

Bo przy tobie oni sto ą
Niby straż od Boga dana.

Do O czyzny, po roǳinie,
Wzbudź na czystszy żar miłości:

Miłość, O czyzna, Roǳina

Tuś się zroǳił w te krainie,
I tu złożysz swo e kości.

W czyim sercu miłość tle e,
I nie toczy go zgnilizna,

Serce, Dusza, Patriota

W tego duszy wciąż aśnie e:
Bóg, roǳina i o czyzna!
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