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Mazurek młoǳieży
Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki młoǳież ży e!
Nasza wolność nie minęła,
Gdy w nie serce bĳe.
Marsz, marsz młoǳieży
Przodem, ak należy;
Za twoim przewodem,
Bęǳiem znów narodem.

Polska, Młodość, Wolność,
Naród

Młoǳież polska, wiara lacka¹,
Ma serce z płomieni;
Dusza ży e w nie sarmacka
I twarz się rumieni.
Marsz… itd.

Polak, Młodość,
ǲieǳictwo, Zdrowie

Nikt goręce nie po mu e,
Czym O czyzna święta;
Młoǳież edna nam rozku e
Niewolnicze pęta.
Marsz… itd.
Starodawna o ców wiara
I obycza stary,
To nie pusta u nich mara,
Ale dogmat wiary.
Marsz… itd.
A więc szumno, a więc dumno
Młode sokolęta,
Mężnie, krewko, a rozumno,
Niech was świat pamięta.
Marsz… itd.

¹ a ki — polski. [przypis edytorski]

Polska, Religia, Obycza e
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e rzy o e ek ury
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.
ak może z om
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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