


 

 

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.

Mazur z  roku
Naród polski sławny, mężny, śmiały!
A młoǳież nasza ǳielna, w polu zwycięstwa chwały.

Naród, Cnota, Odwaga,
Sława, Patriota

Huk armat, szczęk pałaszy¹,
Brodaczów wnet odstraszy,
He naprzód! w Imię Boże,
Bóg nam dopomoże.

Nieraz Polak walczył, płoszył, gromił,
Lecz na obce nigdy w świecie on się nie łakomił².

Poniszczyć wrogów roty,
To polskich synów cnoty,
He naprzód! — itd.

Dale bracia! walczmy, ǳielnie, śmiało!
Nasz orzeł skończy walkę dla narodu z chwałą.

Walka, Wo na

Tnie chwacko³ tęgo kosa,
Nią wrogom utrzem⁴ nosa,
He naprzód! — itd.

He rodacy dale ! hura! hura!
Na dumnych wrogach naszych niecha zadrży skóra.

Car, Wróg

Nic nam car z Paszkiewiczem
A pogróżki dla nas niczem⁵,
He naprzód! — itd.

Dale bracia żwawo idźmy w Litwę,
Na śmierć lub zwycięstwo, stoczmy z carem bitwę.

W pień wrogów wytępimy,
Na miazgę w proch zetrzemy,
He naprzód! — itd.

¹pałasz — broń sieczna, pośrednia mięǳy mieczem a szablą. Używana była w dawnym wo sku do XVIII w.
przeważnie przez ciężką azdę i dragonów. [przypis edytorski]

²łakomić się — pragnąć coś zdobyć dla siebie, mieć chęć na coś. [przypis edytorski]
³chwacko — ǳiarsko, ǳielnie. [przypis edytorski]
⁴utrzem (forma  os. lm cz. przysz.) — ǳiś: utrzemy. [przypis edytorski]
⁵niczem — ǳiś popr. forma N.: niczym. [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.
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