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MYŚL. MATKI NAD KOLEBKĄ.

Nad kolebką siedzi matka bardzo zadumana;
Jest w bo jaźni i karności Pańskiej wychowana.
Ona dziecie ,swe kołysząc mile uciszyła,
Bo piosenkę mu1 nabożną do snu zanuciła,
Matka !patrząc na niemowlę w szczęściu swem rozkoMyśli ,sobie: co mti z tego dzieciątka wyrośnie? fsznie
Pragnę szczerze pobożnego wychować czło:wieka.
Czyli ja się szczęścia tego uboga doczekam?
Wzdycha potem: Boże miły, wspieraj siły moje,,
Abym mogła wykonyWać p!owinności swoje 1
Miej w ła,skawej twej opiece to dzieciątko małe,
By mi rosł!o na p!ocie,chę; Tobie1 na cześć, ,chwałę!
Skromność i przestawanie na swem.
(Fretmd, ich bin zufrieden.)

Bra,cie! jam wesoły; dobrze się Wiedzie
Wi mojej nizkiej chacie nie wiem, o bied!zie.
Choć ma inny bogacz cokolwiek pragnie,
Jednak jestem kontent; to pięknie, ł!adnie.
Choć w plocie oblicza na ,chleb pracuję
Wesołą jest dnsza, nudów nie czuje
Bo poglądam w górę Ojcu miłemu,
Co życzy p!omocy mnie niegodnemu1.
Pokoj mam z ws;zystkimi ludźm,i n,a śWiecie
Z;łe sumienie duszy, serca nie gniecie.
Ora;z widzę innych mają się gorzej;
Za to jestem wd’zięczny opiece Bożej.
Nie ipalą się świece przy mej Wieczerzy,
Ani pachną, wina moWię to ,szczerze.
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Zawsze się coś znajdzie, chleb sól i wiodą,
Gdy mi goj z (ochotą ma żona podar
Gdy się oczy zaćmią, ustaną ręce,
A zmysł’y, ztępieją duszę polecę
Bogu Ojcu memu oddam z wdzięczn:ością,
Idąc na wezwanie Jegoi !z radjoiś)Cią..
Gdy obaczą członki martwe, złożone
Będą ludzkie serce tern zasmucone,
I będą żałować zgonu wczesnego:
Życz jemu pociechy u boku Twego!
A kiedy ja spocznę w tej ziemi łonie
()n rodzinę moją ma w S!w’ej :obronie.
A grobu nie zdobi nic ws!paniałe;go
Krzak czerwonej róży serca wdzięcznego.
Szcjzęśicie ma!łżeńskie.
(Arm und klein ist meine Hutte.)

Mała, nizka moja chiata, ale miłoś,ć i zgoda;
W skarby zacne jest bogata — kwitnie szczęście,
(swoboda.
Zawsze w zgodz!ie; i jn iloś:c;i żyd, obcować tu ćhicemy;
Innym bogactw i hojności zazdrościć nie będziemy.
Kiedy żona do mnie ś!piesz"y z !słowem m iłem, łagoIdnem;
W przykrościach życia mię ,cieszy, jestem w myślach
(swobodnym.
Kiedy dziełom wszećhmocności ’ Boskiej się !przypa
(truję
Z pełnem sercem mem w’dzięc!zności, Boże Tobie dzię
(kuję!
Skoro rano słońce wschodzi, o;na ze snu po’wstaje
Miłość chęć się znowu rodzi, do ipracy się udaje.
W: domu krząta się wesoło, otoczona dziatkami,
1 !podnosi w gore czoło, że Bó!g ,czuwa nad nami.
Pilna w pracy i chędoga po uprzejmiej rozmowie;
Dobra żona dar od Boga w obcowaniu i w słowie.
Gdy p:omocą i po,ciechą na tern zawsze przestaje,
Pod ubogą mieszkam strzechą, chwałę Boigu oddaję.

- 5 Tęsknota młodzieńca.
(An der Quelle safi der Knabe.) fSchiller]

Nad źródełkiem usiadł chłopczyk, kwiaty sobie foh(rywa;
W myślach1 swoich zato!piony duma :i odpoczywa.
Jako woda !prędko bieży z góry na dół doliną, Tak i zniknie młodość, kra,sa i dni życia przeminą.
Cóż !pomoże świecka ;sława, godność ,i dostatki?
0 szczęśliwsze niż pałace są nieraz niskie chatki.
A te liczne wdzięczne głosy przebudzonej przyrody
Budzą we mnie wszelką żałoś)ć, żem ja chło(pak jest
(młody.
Dla czegóż ja w troskach trawię te dni w czasie we
(soł!ym?
Jedno p!ragnę i wyglądam z podniesionem mem
(c;zołem.
1 wyciągam moje ramię, skąd1 pociecha przychod’zi,
I w licznych przykrościa,ch moich chwile górskie
(o,słodzi.
Zstąpi tu1 do mnie, moja ładna, opuść dom twój w’spa
(niały !
Kwiaty, co wiosna zrodziła, być się w łono dostały.
Słysz, jak mile się rozlega śpiew, chór ptaków" wza
(jemny,
A tu’ w cieniu drzew zielonych będzie pobyt przy
(jemny.
Tu rozważam wszechmoc Bożą i wielką łaskę Jego
Pokornie me ręc,e złożę, westchnę w! wierze do Niego :
Dzięki Tob:ie miły Boże, że użyc)za,sz opieki:
Przyjmij chwałę sługi Twego odtąd po wszystkie
(wieki.
Pożęgln)ainie.
(Lebe wohl, du schones Hans!)

Miej się dobrze, domie drogi,
Już opuszczam twoje_ progi,
Nosił będę cię z wdzięczności,
W serca mego uprzejmości.

-
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Miej ,się dobrze, ’dziew-czę moje,
I |)tódaj mi rękę twoję,
Zawrzyj przyjaźń tę serdeczną,
Bądź mi wierną i stateczną!
A gdy wrócę się w krótkości,
Życzę isobie twej miłości;
Ona niec!h będzie wzajemną,
Prawą, szczerą i przyjemną.
Ja nie pragnę majętnoś!ci,
Ludzkiej sławy i próżności;
To nie me up!odobanie,
Łatwo pojmiesz me koc!h!anie!
Kończąc tern moje życzenie,
Do ciebie me pocieszenie,
Zobaczenia się w rychł!ośći,
I powita,ć w serdeczności.
Podróżny.

Szedł! wędrow!ny w (p!óźnej porze, pewiio krawiec, to
(być może.
Ubiór pięknie zrobiony, szuka na noc oc!hrony.
Myśmy w świecie pielgrzymami i obcymi przych’o
(dniami,
W tym doczesnym padole; znosimy różne bole.

A ujrzawszy pannę młodą, miłą wdziękiem i urodą,
Nabiera swej ufnośc,i, pyta się w uprzejmości.
A wprzód kapelusz zdejmuje, nieznajomej się wpatruje:
,,Ciemność miasto zalega, gdziebym dostał no,ćlega ?t(
,,Idź tam Sobie gdzie wskazuję, żał i boleś,ć z tobą
(cizuję;
Tam przed gosp,odą stoją kem,ie z wozami, zbroją".
,,Ładne miasto, okolica, jako miłe twoje lica,
Okrągłe i rumiane, jakby makiem owiane. ,
Bywaj zdrowe, dziewczę moje, za ży,czliwe słowa
(twoje,
Zostań z BogiemJ dobra noic! Niech1 cię strzeże Jego
(moc.
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Myśliwy.

Szedł1 myśliwy dó doliny, dziewczę zbiera tam maliny
On bliżej (przystępuje, o ws:zystko Wypytuje.
,,Ozy rodzice twoji żyją, lub mogilly ,ciała kryją?
Jakie masz chrzestne imię, p)od(nieś oczy i ciemię!
Dziewc:zę oczy nań zwróciło, choć przed chwilką się
(wstyd’ziło.
Odpowiada z szczerością i serca uprzejmoś!cią:
Zofią mię nazywają, a rodzice źle się mają,
Czynem ich rozraduję dobry napój zgotuję,
Oprócz mięsa, jar:zyn, ,chleba, napoju1, owocu trzeba,
Aby zdrowi (p:owstali i dalej się starali".
,,Zostań z Bogiem, d!ziewczę małe! Taką daję ci p|o( chwałę:
Dobre serce, umysł masz, a prawdy nie ukrywasz
Ze mną nie mówisz daremnie: Weźmij grosze te
(ode, mnie;
Bóg błog:osławić raczy twoim ch’ę,ciom i pracy".
:Myśliwy II.
(Kiedy ja szedłem koło miasteczka.)

Szedł raz myśliwy koło zagrody, i ujrzał dziewczę
(pięknej urody;
Wesołem wyglądało, kwiaty sobie zryWało.
,,Jakie masz imię?" uprzejmie pyta, za rękę prawą
(chocz o chwyta,
,,Podaj mi jednę różę, miłe dziewcizątko hoże!"
,,Marysią przy chrzcie świętym nazwali, a bliscy
-

(krewni mię Wychowali,

Bom została sierotą, serc i woli ochotą".
,,Podobasz mi się, twe modre oczy tak mile patrzą
(na świat mroczy,
A twe zło,ciste włosy doda w aj ą ci krasy.
Zamierzam złożyć ten stan młodzieński i wstą]pić ry
(ch’ło w ś:więty ,małżeński.
Czy masz wolę miłoś,ci?, powiedz mi to w szczerości.
Tę najpiękniejszą różę urwała i w rękę prawą jemu
(podała,
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To uczucie szczeroś;ci wstąpić w ;związek miłości.
Od1 Pana Boga !postanowiony, On sercom :Wiernym
(żyćlzy obron!y,
Które Jemu ufają, i w miłośc;i Wytrwają.
A gos(podarze jej zezwolili, wkrótce wesele piękne’
(sprawili,
Błogosławiąc ich drogę, !pilną rękę i nogę.
Ogrod!nik

i.

(Nuta ta sama: Kiedy ja szedłem.)

Pracował sobie w (pewnym ogrodzie, ogrodnik pilny
(ny w swoim zawodzie,
Strzegąc sobie owoców ślicznych, kwiatow i krzewów
(] i czny eh.
Idzie dziewczyna ładna, ehędoga, i pozdrawia go
(w imieniu Boga,
On upfTzejmie dziękuje, dziewczynie się Wpatruje.
,,Zrób mi tę radość, o to cię proszę, przynajmniej
fjednę daruj mi różę.
Do rodziców się spieszę, darem twym ich pocieszę".
Od niego róże trzy odebrała, o jabłka, gruszki się
!domagała.
Dla rodziców, dla siebie, pocieszyć ich w potrzebie.
Jabłka i gruszki dał jej z och’otą, p!ochwalił dzieWfcjzlę( z p(ewną dobrotą:
Pozdrow rodziców twoich, w myślach, u(czuciach
(moich.
Wkrótce odchodząc pięknie dziękuje, za hojne dary
!wdzięczność ślubuje.
Bóg błogosławić raczy, twóim chęciom i pracy!
Ogrodnik II.
(Nuta: Kiedy ja szedłem.).

Wstąpił gospodarz raz do ogrodu, zastał młodzieńca
(tegoż zawodu ;
Podlewał sobie kwiaty, w które pełny, bogaty.
A wzdłuż rabatu są porzec;zkowe krzewy, i agrest
(łamie swą. głoWę,

-
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Że grona w obfitości, dobry powód radości.

W miejscu słonecznem liczne czereśnie, które do
(jrzał!y u niego wcześnie;
Jabłka, gruszki, orzec!hy.; jest dostatek uciechy.
Pyta ciekawie o powód tego: skąd taka hojność
(roku każdego ?

Ch’oć gdżie indziej brakuje, ten w w!szystko obfituje,
§liczny to ogród W peł!nej zieleni:,

tu się pracuje,

(nigdy nie leni;
Czerwony, żółty biały, Wid:ok piękny, wspaniały.
Wspomina mi się psalmisty zdanie: wszystkoś uc’zy
(nił tak mądrze, Panie!
Ziemia jest napeł!niona: bądź twa łaska Wielbiona!
,,Nawozów wszelkich tu zgromadziłem, pięknie z
(owądóW je oczyściłem,
Jaka p(raca jest płaca; ręka pilnie wzbogaca.
I ’ja wyznaw!am w mej uprzejmoś,ci :jak król Salomon
(W Serca Wdzięczności:
Z pracy ja się weselę, w dUchu myśli i W ciele".
,,Sadu, ogrodu oddam pierwszeństwo. W raju !za
(warte pierw)sze małżeństwo.
Czy nie myślisz o szczęściu, o twoim przyszłym

(życiu!?
Mam w domu córkę ł!adną, ćłiędogą, pilną, oszczędną,
(a nie ubogą;
Heleną ją mianuję, skromnym groszem wianuję.
Nie pragnie ona wielkiego pana, W skromnoś,ci wiej
(skiej. jest wychóWana.

Odda ci chęć i wolę, zniesie życia niedolę.
W hodowli w!arzyw up!od!obanie ma zaWSze

ona,

(marząc o stanie.
Będzie szyć i gotować, i drób różny hodować.
,,Nie w tym bogactwie zależy życie, ale w mił!ości
(jawnie i skrycie’,
Ody pełnią powinności, znoszą się w cierpliwości".
,,Dobre są myśli, uczucia twoje! Dam ći ochotnie tę
(córkę moję,
Życząc męża dobrego, pilnego, statecznego".
Wręczając kwiaty, rzekł p(rzy rozstaniu : ,,pozd(roWcie
(córkę w tem powołaniu.
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Pan prowadzi, pomoże: Więc dalej w imię Boże!
Po nabożeństwie !przyszedł W niedzielę na zaręczyny ;
(później wesele,
Gody !pięknie sprawili, jak to społem m’ówili.
Kowal1.

Kol!o kuźni szła dziewczyna, ładtna, !piękna, chędoga,
Grzecznie ludzi !pozdrowiwszy, W imieniu Pana Boga.
Kowal !prędko młot położył i patrzył się dziewczynie,
Uprzejmie ją zagadnąwszy: ,,dokąd me pocieszenie?
,,Co opowiesz mi dobrego, jaką niesiesz nowinę?,
Bądź otwartą, dobrej myśli, okaż Wesołą minę!
Czybyś mnie ty (pojąć chciała, być mi żoną z miłoiści ?
Gzy byś ze mną ,chciała dzielić radość życia, przy
(krości?
,,Jeszcze wola moja słaba, rodzicom ,się oddaję
I w miłoś,ci, ,sercu, zaWsze chętnie zostaję.
Przyjdź w niedzielę, !po południu pięknie, c,zysto u(bra:ny,
A w domu rodziców moich o sprawie pogadamy".
List kowafa.

Pójdź ty za mnie, za kowala! Żelazo w ogniu roz
(palam,
Nadam formy rozmaite; zaw;s,zem trzeźwy, pracowity.
Kuję pługi dla rolnika, najlepszego rzemieślnika,
Wozy i narzęd’zia różne; miej!sce przed kuźnią nie(!próźne.
Ciągle szereg ją oblega a z kuźni brzęk się rozlega.
Ludzie słysząc zatrzymują, nad śmiałością się dzi
(wują.
Ognia, iskier się nie boję, ,ciągle przy kowadle ,stoję,
I pracuję ciężkim młotem, a szafuję srebrem, złote;m.
C,zęsto !pracę mi przynoszą, o rychłą robotę pro!szą.
Choć prze!z tydzień jestem czarny, lecz w niedzielę
(chłopak sz warny.
Ładny, czysty i błyszczący, dobrą sławą się cieszący.
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Miłym żartem rozweselę, bom zdrowy w duszy i w
(ciele.
Że mnie kochasz, mam nad!zieję; moja miłość się
(rozgrzeje,
Tobie wierną, stałą będzie w każdem miejscu, zawsze,,
(wszędzie:
Śpiewka (kowala.

Sztuka, dzwoni, młot w mej dłoiii,
Gdy żelazo w ku’ź:ni kuję, rąk też nigdy nie żałuję,
Zawszeni ochotny do ipracy, bez niej nie będzie koKocham ja mój stan, bo w nim j es tern !pan.
(daczy.
Choćby (padł!o na kowadło,
Stu leniuchów, będę bucha!(, i ( p(rośby niebędę słu
(chał;
Chętnie chciałbym ich (przerobić i do pracy przyspioKocham ja mój stan, bo w nim jestem pan.
(sobie,
Patrzcie na minię! Silne ramię.
Módl się, !p!racuj, moje hasł!o. Węgle w kuźni nie Wyfgasło.
Gdy się s!pali, znów sprow!ad!zę, umiejętnie sobie radz;ę.
Kocham ja mój ,stan, bo w nim jestem pan.
To rzemiosł!o świat podniosło.
Nie wiem jakby w świecie było, czemby ludzi śię
(żywiło ?
Czemby rolnik orał rolę, każdy znosiłby niedolę.
Kocham ja mój stan, bo w nim jestem pan.
Bliska zguba! Cześć i chluba,
Że chcę wszystkich sił mych !użyć, mą zdolnością
(kraju służyć,
I ku!ć konie .cesarskiego wojska do boju prędkie:g(o.
Kocham ja mój stan, bo w nim jestem pian.
W d!rod(ze do przełożonego gminy.

Przyszli do wsi raz żołnierze, synowie tej krainy.
,,Powiedzże nam, miłe dziew!czę, gdzie naczelnik t.ej
(gminy.
Jutro zn!ów się wybieramy a którędy my iść mamy ?
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Na pocztę, kolej idzie? dokąd ta droga w’iedzie?"
Ta,k żoł!nierze się pytali, dziewczyny, którą spotkali;
Niebieskie oczy miał’a, mile się do nich Śm,iałą.
,,Pilnie chłopcy uważajcie, na godło orła patrzajjcie:
Poczta i kolej blisko; piękne to widowisko.
Naczelnikiem jest gosp!odarz stary i zasłużony;
W służbie gminy i cesarza wierny i do świadczony.
Teraz ma siano w ,stodole, podobnie w!yszedł1 na pole;
Gospodyni stateczna, uprzejma i serdeczna.
On was chętnie przenocuje, bo żołnierską dolę czuje.
Podobnych trudów użył, gdy przy Wojsku też słbżył.
Ogród! i sąd’ wielki, piękny, a w nim różne jarzyny ;
Do zabawy i uciechy ma trzy ładne dziewczyny.
Tak im wszystko powiedziała, do gospody iść nie
(chciała.
Wychowana W trzeźw;ości, w rodzicielskiej karności.
,,Przyjmij od na,s szczere dzięki! na dobrą noc p!o
(daj ręki:
Życzymy w uprzejmości, szczerości i pomyślności!"
Manewry.

Manewry się odbyWały, a upąły nie ustały;
Przyszli do wsi żołnierze, ostrej broni szermierze.
Dzień dobry wam, ,ojcze drogi ! wstępujemy w wasze
(progi,
Prosząc o szklankę wody, dla warg naszych’ ochłody.
Matka córkę zawołała, aby Wody naczerpała,
I podała pragnącym, w !ecie suchem, gorącem.;
Córka skora i chędoga usł-yszała głos ten z proga,
O,czyściła garnuszek, by nie było w nim muszek.
I podawszy najbliższemu ’żołnierzowi pragnącemu,
Życzy z serca, sumienia, zdrowia i pokrzepienia.
Żoł!nierze ją obstąpili prawie Wszyscy w jednej chWili;
Po glówie ją głaskają, o imię ją pytają.
,,Zuzanna" imię mi dane, od’ rodziców mych wybrane
Synów i córki mają, w pracy ich1 zatrudniają.
A nie trwała długa dhWilka, przyniosła im jabłek
Na prośbę i życzenie napełniła kieszenie,
(kilka;
Nie żądała za nie płacić, Ci nie mogli czasu tracić;
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Dalej w drogę ruszyli, dziewczynę pocieszyli.
Bywaj zdrowe, dziewczę młode, za ten ówoc i urodę.
Dostajnaesiz z nas jednego;, a młodzieńca pi ęknego.
Ta się temu śmiał!a szczerze: nieehrPan’Bóg żołnierzy
fstrzeże!
i ak rodzicom mówił’a, jak rozkaz wypełniła.
Dragoni.

Jedzie dragon sobie, a szabla u boku
Sporym, raźnym krokiem zbliża ku potoku.
Popyc!ha ostrogiem swojego rumaka;
Tu ojciec spotyka syn a-jedynaka.
,,Witajże mj syhlu!, z dalekiej krainy!
Pewno mj !przynosisz wesoł’e nowiny.
Mundur, !hełm na głowie, ładny, mój kochany,
Lecz ja ojciec stary, na dUchu stroskany,
I ściska serdecznie za rękę i szyję.
,,Już zimna mogił!a ,ciało matki kryje.
Na łożu śmaertelnem o tobie myślała,
W ostatniej modli lwie na ciebie Ws!pomniał’a.
Jakże, miły synu! :z tą żoł:nierką twoją?
UsłUchaj m!ej (prośby, spełnił Wolę moją.
Proś o uwolnienie, dam ci gospodarstwo,
I będziesz prowadził roztropne szafarstwo.
Ja będę ci służył radą, doświadczeniem,
A ty będziesz przy mnie s zez erem pocieszeni ?m.
I poszukasz sobie jakiej pomocnicy,
Stosownej, statecznej i Wiernej prawicy.
Zgoda! dobry ojcze, ochotnie przystaję
Na to zapewnienie rękę ci podaję.
Łatwo będzie dostać, bo Wojna ustała,
I zawitał pokój, boć nie długo trwała,
Już mi się sprzykrzyło w śWiecie bojowanie;
W;strętnem mi Też było do lud’zi strzelanie.
I chcę wiek późniejszy strawić w mej cichości,
Przeżyć w pracy pilnej, U boku miłości.
Za miesiąc lub za dWa wprowadzę Aneczkę,
Życzliwą niewiastę, pobożną żoneczkę.
Niech’ rola :i łąka 1 ogród mój rodzi,
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Niech to gosp!odarstwo n;a obcych n:ie schodzi.
Nie usłyszę więcej lamentu ra:nionych,
Lec,z wesołe rżenie fconi ulubionych.
Zamiast strzelby, szabli, ło!patę i kosę,
A zamiast armaty (pług, brony powiozę.
Skowronek piosenkę wesołą zanuci,
Wysoko nade mną; radoś,ć, życia wróci.
Wrony towarzyszyć będą za mym pługiem,
O,czyszczać zagony moje rzędem dłu!gim.
A w gajach’ kukuł!ka wiosnę mi zwiastuje,
Przyleci jaskółka i gniazdo zbuduje,
I ;szpaki wesołe zaczną swe gwizdanie;
Przysłucham się śpiewu, w poranek, świtanie.
I będę hodował lilie i róże,
Różnobarwne bratki i goździki hoże,
Jabłonie i grusze, śliwy i ;czereśnie;
Krzewy jagodowe dojrzewają wcześnie.
A W niedzielę pójdę z żoną do ko,ścioła;
Po poł!udniu zajrzę, ,co porabia pszczoła,
Czy będzie też trzeba dodać jej żywności,
Bo ona nam wz;orem zgody i pilności.
A kiedy na grzędzie kogut mi za(pieje,
To troski, kłop!oty w o!ko)ło rozwieje.
A on mi przypomni, żem żołnierzem Pańskim,
Ludem krwią nabytym, rodzajem kapłańskim.
Abym opowiadał miłosierdzie jego,
Me serce, myśl, dOszę, skierowa:ł d!o Niego,
Pod jego chorągiew i znak krzyża święty.
Tym wzniosłym zamiarem jestem też przejęty.
Przez święte przymierze ślub Jemu złożyłem,
Tą myślą, uczuciem, dotąd się cieszyłem,
Bo 011 nas wyzw’olił z grzechu i ciemności,
Powołał do SWojej drogi i światłości.
Nad tymi słowami |zy si,ę wyroniły,
Ojcu sędziwemu, radość mu sprawiły.
Uściskał( więc syna i W twarz pocałował;
Ten konia nawrócił i słoWa dochował.
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Marsz wojskowy.

Pręd’kim, raźnym krokiem wojsko maszeruje,
Wódz dzielny, roztro!pny, tym pułkiem kieruje.
Są przeważnie chłopcy syn;ow’ie rolników,
Ale w znacznej liczbie też i rzemieślników.
Dziatki tego kraju Śląska nam m!iłe!go,
Także w znacznej liczbie kraju, sąsiedhego.
Których wódz zaleca ,często ś!piew wesoły:
Niech nigdy nie trapią żadnego mozoły!

A gdy iśjpiew przerwany, mnizyka zalgrała
Marsz ;śliczny, wspaniały, aż si,ę dusza śmiała.
A każda dziewczyna temu się uśmiecha,
Bo śpiew j muZyka radość i uciecha.
Z domów na ulicę gromada wy bie!ga,
I szpalerem długim ludno,ś,ó tam zalega.
A w1 bęben uderza W !pauzie oznaczonej,
Dzielny muzyk, tambor w sztuce wyćwiczony.
"

Dalej ichłojplcy żwaWoi! naprzód postępujcie,
Za dźwiękiem muZyki, Wroga się nie bójcie I
Może będzie trzeba użyć wam śmiało:ś c,i,
Dokazać odwagi, męstwa, waleczności.
Może będą ciskać nasi !przeciwnicy,
Kule śmiercionośne lotem błyskawicy.
A strzała śmiertelna traf!i z nas którego,
Że nie ujrzy więcej miejsca rodzinnego.

Już w ;starym zakonie stan żołnierski znają:
Nam księgi Mojżesza o tern ws!p!ominają.
Sześćkroć sto tysięcy męża walecznego
Prowadził z Egiptu, a bez ułomne!go,
Jozue dobywał Jerycha W mężn!ości
I szturmem je dostał w !swojej roztro!pności.
Dawid był król mężny, żołnierz doskonały,
Gdy z bitwy p!owracał, córki mu śpiewały.
Grecy i Rzymianie, starożytne ludy
Ćwiczyły się w wojna,ch, Znosząc większe trudy.
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Peri kies, Achilles, Hannibal w Grecyi,
Wypędzał Rzymianów z ,swojej prowincyi.
Cesarz Aleksander, wielki i potężny,
Wódz Macedończykó w. Waleczny i mężny.
Podstę!pna Judyta swoją roztropnością
Miasto Be tuli ę obdarza wolnością.

Król polski Sobieski on Wiedeń obronił,
Książę Eugeniusz parł Turków i gromił.
I je:nerał Laudon w swojej Waleczności
Z Maryą Terezą dokazał mężności.
Arcyksiążę Karol zmógł Na!p:oleona,
Co o sobie twierdził: Nikt mnie nie pokona.
Także Andrzej Hofer Franc,uzów w!ypierał
Z góry Izelsbergu, Tyrol1 znów odbierał.
Marszałek Radec!ki, rodu szlachetnego
Wierny syn ojczyzny, ojciec wojska swego
Okoł!o pół wieku w gr!obie !odpoczywa,
Sł!awą nieśmiertelną armię okrywa.
My naszą ojczyznę jak matkę, kochajmy,
Zdrady, nikczemności pilnie wystrzegajmy,
Lepisza niż niewierność jest śmierci z ręki wroga;
My tak !postępujmy jak wierności droga.
Nie wiem, jakby W ;święcie kiedy Wyglądało,
Gdyby nas obrońców kraju brakowało.
Gdyby obce wojska często tu wpadały,
Nasze role, łąki, zboża p!odeptały.
Nie folgując starym, brali do niewoli
Młodzieńców, panienki dręczyli W niedoli.
Gdyby ta Austrya został!a zajętą;
Bronić swej ojczyzny powinnością świętą.

A ten stan żołnierski olśniewa Wspomnienie
I w p!óźniejsze łata, - Wielkie oddalenie,
Bo tu się w mundury cesarskie odziewa,
Pięknym hełmem, czapką głowę sWą okrywa.
Tu się z strzelbą, ,szablą buja na wolności,
Skicha, op!owiada

o

Walkach, mężności.

-
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A tu1 się z muzyką, śpiewem maszeruje,
A wieczór z dziewczyną ładną spaceruje.
Pewien szewc do syna swojego powiada:
Patrz, jak ten komendant kompanią włada.
Skoro mi wyrośniesz, dam cię dó nauki,
Abyś się nauczył tej żołnierskiej sztuki.
A tam się też szewca ciągle potrzebuje,
Bo żołnierz się ćwic;zy, nigdy nie próżnuje.
Dokładnie się p!rzyjrzysz postępku, skromności,
Wykonywa;ć Wiernie tWoje powinności.

Dalej, chłopcy, żwawo! będzie odpocznienie
I wnet otrzymacie Wasze posilenie.
Potwierdźcie kochankom uczucia serdeczne;
Na martwym papierze też będą skuteczne.
Donieście rodzicom o waszej czerstwości,
Że tu dostawa ci e dostatek żywności
Aby szczerą miłość dla was zachowali,
Ale uważajcie, byście nie kłamali.

Śpiew ożywia zmysły, dodaje ochoty,
Was zdobić p!owinny te żoł!nierskie cnoty.
Wierność, posłuszeństwo, boście przysięgali
Pełnić obowiązki, Własny kraj kochali. Niech żyje nasz cesarz! zakrzyknijcie głośno,
Bo miłość ojczyzny jest wprawdzie rozkoszną.
Niech żyje Austrya! chórem zawołajcie,
A w miejscu bezpiecznem str’zelby postawiajcie!
Weteran i żoł(nierz.

Szedł drogą weteran, wiekiem p!ochylony,
Krzy’żem i medalem srebrnym ozdobiony.
Wyraźnie to widać, brakuje mu ;siły
Które z biegiem wieku ciało opuściły.
Skoro go zobacz a, lecz młodszy od niego
Kolega z zawodu, to zaw!o!łał jego:
,,Wstąp tu do ogrodu, obok tej gospody,
Opowiedz w!ojskowe, dobre, złe przygody,
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Przy którym ty pfułku i kiedy służyłeś?
I w którymże kraju .ojczyzny chodziłeś?
Bo i mnie młodszemu są miłe ws!pomnienia
Z tyc!h lat upłynionych również, z oddalenia.
Gdzie zyskałeś medal, i krzyż honorowy ?
Gzy byłeś raniony, czyś zawsze był zdrowy ?
Długieś przebył lata w tej służbie żołnierskiej ?j
Czy też brałeś ud!ział i w wojnie węgierskiej ?"
Kazał przynieść piwa, postawić na stole.
,,Więc mi opowiadaj wszystkie twoje d!ole.
Na zdrowie cesarza podnieś szklankę w górę:
Niech1 żyje monarcha, zakrzyknijmy chórem!"
,,Pod wodzem Radeckim, w pięknej Italii;
Ten przysporzył sławy ojczyźnie, armii.
W bitwie pod NoWarą, jak ptaki spłoszone
Latały tam kule na piersi strwożone.
Nie jede;n młodzieniec i towarzysz broni
Z’marł na polu bitwy z mieczem ostrym W dłoni.
Gdy z armat strzelano, aż ziemia zadrżała;
Lękało się miasto, okolica ęała.
Pod Santa Lucia, gjdy jesz,cze był młody
Dowodził ,sam cesarz Wysokiej urody
,,Też mam żonę, d!ziatki, które stracić mogą
Mnie ojca ,swojego, naprzód z bronią, no!gą!
Pod miastem Magenta i pod Solferino
Stoczono !zawzięcie róWnież Walkę inną.
Radecki jak ojciec żołnierzy weselił
I najmniejsze dary na cząstki podzielił.
Jemu też honory wszelkie oddawano,
Niech żyje! El jen! Ho eh! wszędzie go witano,
Rył ,skromny, rzetelny, pełen ,cnot, wierności,
Utrzymywał1 Wojsko w porządku,. karności.
Przeszedłem też całą, ową prowincyę,
Oglądałem Majland i piękną Wenecyę,
Te dzieła wspaniałe sztuki. budoWniczej
Przyjrzałem się Wyspie śliczn;ej, malowniczej.
W Majlandzie jest kościół, a wież się znajduje
Ile dni do roku, mnostwo go: zajmuje. ;Widziałem Winnice, i gaje morwowe;
Zo;stałem raniony, wszakże prędko zdrowy.
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Nie jeden tam życie ,swe drogie położył
W obronie ojczyzny i różnych dni użył1.
Nie było kolei, pieszo maszero,wać;
Musieli w mieszkaniach ludzkich kwaterować.
A kiedy we Węgrzech )Wybuchł!o p!owstanie
Nie było tam łatwe dla nas to zadanie.
Z pomocą przybyła nam wtenczas Rosy a.
To krótka, treś,ciwa ży,cia historya.
Pod twierdzą Komarnem Koszul srę upierał,
Lecz Strzały !potężne i liczne odbierał.
U Mooru, Kosztolny i Budy !sto,czono
,Te walki okrutne, p!o!kój przywrócono.
Wziął!em także Ud!ział w Wy!prawie Danii
W ploł!ączenm naszej i pruskiej armii.
Lecz mo,cno żałuję, że wojna powstała,
Bowiem w niej Austrya swe bitwy przegra’ła.
Do B,ośnii, Hercegowiny jaż mnie ixie wzywano,;
Mając młodszych d!osyć, starych szanowano,.
Zdrowie jeszcze sprzyja, a bieda nie gniecie,
JBo szczęś,cie rodzinne rzecz najlepsza w święcie.
A broń chrzęścijana cielesną nie bywa,
Choć go nawet mundur Wojskowy okrywa.
Ojczyznę niebieską naszą prawą mamy
U Stwórcy tej ziemi i tam spoglądamy.
I Wodza Chrystusa. ,Jemuśmy służyli
Z nim ,się oglądania w niebiesiech cieszyli.
Tę wiarę zachować racz, o dobry Panie,
Bądź z łaską przytomny i w nasze skonanie!
!lewka żołn,ie(rs!ka.

Wybierał się raz na wojnę
Żołnierz młody, był sp!okoj;ny,
Ale dziew)czę zap;łakało,
K;tóre jego pokochało.
Nie idę na koniec świata,
Wrócę za trzy lub dwa lata
A przez ten cza]s z odległości
Wyślę listy o miłości.
Bząjd1, ojczyzna mię tam wzywa,
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Mundur cesarski odziewa.
Ja !przysięgę mu ’zł’ożyłem
Dotąd tobą się cieszył’em.
Być żołnierzem czcią, godnością,
Odznaczyć się walecznością,
Jako matki swojej bronić
Piersią, sercem ją zasłonić.
Przyjmij moje (pocieszenie,
Mej wierności (p!otwierdzenie,
Życzę wszelkiej pomyślności,
Z serca mego u(przejmości.
Bogu ciebie ja p-oruczę,
Boj ukończę, znów powrócę,
Wezmę na ślub do kościoła;
Otrzyj, łzy i bąd’ź wesoła !
II.
Idą strzelcy tego kraju;
Wszyscy modry mundur mają;
Godło cesarskie tna głowie
Maszerują z śpiewem sobie.
!Różność stanu nas nie dzieli;
Zawsze jesteśmy weseli,
0 chleb, odzież nie troszczymy,
1 gdzie członki swe złożymy.
W różny sposób ozdobieni,
Strzelbą, szablą, uzbrojeni;
Bębna, trąbki, używamy,
Dźwięku, muzyki trzymamy,
Wdzięczność, cześć się nam należy ;
Każdy w boj o życie bieży,
Aby bronić jako matki,
Swej ojczyzny, mienia, chatki.
Bez pokoju, bezpieczności
Nie masz i sprawiedliwości
Nie porządku i odloty,
Ni pilności i roboty.
Naprzód, z bronią towarzysze!
Ś(piew wesoł’y ja rad słyszę.
Cesarzowi cześć oddajcie,
,,Niechaj żyje!" — zawołajcie!

-21 Stateczna niewiasta.

Na zielonej łące wśród’ sWej ulubionej
Trzody bydła, owiec w nadzieji żyw"ionej
Przebywa dziewczyna, troskliwie pilnuje
A wnet w krótkiej chwili młodzian przystępuje,
O podobasz mi się, twa postać1, uroda,
Cnota i uprzejmość, ty panienko mł!oda!
Czybyś ze mną chciała trudy życia dzielić?
Być mi towarzyszką, ze mną się Weselić?
Mam wielki majątek, liczne miliony,
Syn dobrej rodziny, z nią uszczęśliwiony.
Z poważnem pytaniem do ciebie przychodź ę;
Wkrótce do ojczyzny dalekiej odchodzę.
Ta się nie namyśla, rodziców wskazuje,
Że się do ich1 Woli i serca stosuje.
Wdzięczność im p!owinna, cześć, uszanowanie,
Którzy jej staranne dali wychowanie.
Rodzice ochotnie na to zezwolili,
A p:arze małżeńskiej tak błogosławili:
,,Żyjcie sobie z Bogiem, Pań wam błogosławi,
Niech1 wam W życiu waszym radość szczęście
f sprawi.:
Nie byli kontentni z związku takoWego
Krewniacy, małżonka rodń bogatego.
Chcieli dać Ustępne, lecz to odrzuciła,
Żywot bogobojny dalej prowadziła.
Marsz III.

Szli sobie żoł!nierze w zawartym szeregu1
Prędkim, raźnym krokiem, kierunku i biegu
Chorągiew przed nimi żółta, rozwinięta;
Przysięgę złożoną niech każdy pamięta.
Oj.czyzna, to matka, która nas rodził!a,
U boku chowała, pod’ sercem nosiła.
A my jej winniśmy nieść serce w ofierze
Z miłości, wdzięczności, każdy W swojej mierze.
Na przemian muzyka, bęben się odżywa,
Mundurem niebieskim każdy się odziewa.

-
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Na!przód, dalej, baczność, pilnie uważaj,cie
Na znaki wam dane ,s,zczególnie piatrzajcie!
Tak komendant wola, Wszystkich napomina,
Posłuszeństwo, Wierność, rządzić Was !p!owinna.
Mocniejsze bywają siły zjednoczone,
Hasł!o od cesarza obrane, zlecone.
Niech różność języka, stand was nie dzieli,
Bądźcie odważnymi, roztropni, Weseli.
Niech żyje monarcha tronu habsburskiego,
Czcią go otaczajmy w calem państwie je!g!o!
IV.

Cieszyn piękne miasto, choć już też jest stary.
Na wzgórzu nam znanem, z daleka widz łanem
Są wielkie koszary.
A codż:ień też( z nhasta Wojsko maszeruje
W stronę ku Ustroniu, na swym ipiękńym koniu
Oficer kieruje.
Gd(y razu p:ewnego kroczyli żołnierze
W drodze swej spotkali, ,czego wyglądali
Dziewczę piękne w mierze.
Która z oddalenia na nich zawołała:
Nawróć się, LudWiczku, na swo:im koniczkn,
LedWom ,cię poznał!a.
Patrząc na nich wszystkich, jedńego czekała;
Był! to żołnierz młod(y, wysokiej urody,
Którego kochała.
Nie wie o przepisie, Wojskowej karności,
Jakiej używają, ściśle się trzymają
W żoł!nierskiej ostrości.
\

Patrol.

Szli sobie żołnierze patrolą z. Cieszyna
W drodze ich spotkała nadobna dziewczyna.
Nie wolno !W swej drod!ze chwilki się zabawić(,"
Gldy przyjdziesz do miasta, raćz się do nas stawić
Bo ,służba wojskowa piod ostrą karn!ością;
Taki znak jej dali i śpieszą z pilnością.

- 23 Kraków.

Kraków miasto wielkie i Wawel dom
Gdy t,am !przyjechał’em, niedługo czekałem
Zarżał1 mój koń.
0 rżyjże, wesoł]o w tej krainie!
Ma ręka gotowa, szablę W piochwie choina,
’Nie wyminie.
A tn jest zbiór wojska wszelakiego
Języka, narodu, wszelkiego zawodu,
Cesarskiego.
W ok,ołfo są forty dla obrony, .
Mocno, zbudowane i W straży trzymane,
Z każdej strony.
Nie czyhaj, Moskalu, ź łapą twoją!
Ra,czej w twoim kraju W !piorządku, zwyczaju
Siedź w pokoju.
W różne strony miasta maszeruje
Wojsko w swym !pochodzie; oficer na przoldzie
Je kieruje.
Miasto ma swe (piękne poł!ożenie
1 myśl moja bawi, radość Wszelką s!prawi,
Pocieszenie.
Gdy służbę ukończę, znów poWrócę
Minie czas młlodzieński, wstą|pię W stan małŚlubem złąc,zę,
(żeński,
I złożę mój !całus na jej czele,
I sprawię rozkoszne i z muzyką głośne
Me wesele.
Tymczasem mej służby ja !pilnuję
W przysięd!ze wiernośc;i, ojczyzny wdzięczności
Ją miłuję.
Zostanie wsplomnienie W późine lata
Gdzie kiedy bywałem, jako używa’łem
tego świata.

_ 24 A(nd)rzej .Hofejri f 1809.

Wodza Andrzeja Hofera
Tyrolskiego bohatera
My wspomnijmy, naśladujmy,
Za przykładem postępujmy.
K,tóry z Iselsbergskiej !góry
Do obrony kraju skory,
Na Francuzów tak uderzył,
Celnie strzelał, dobrze mierzył.
Swą odwagą ich odp!ędził,
I towarzyszy sWych zachęcił,
Wojska wielkie pokonali,
Bo ojczyznę swą kochali.
Chciał być wiernym sWej zwierzchności
Franciszkowi, a z szczerości
Przysłużyć się jego państwu,
Koniec uczynić tyraństwu.
Zaszło nieporozumienie,
On wyszukał sw"e schronienie,
Ale zdrajca przekupiony
Wskazał, gdzie jest utajony.
Wnet przyszli nieprzyjaciele;
Mieli radość i wesele.
Lecjz kraj okrył się żałobą ,
,,Nie ujrzyjmy ,się już z tobą!
Bo skutego prowadzili
Do Mantui, tam wrzucili
Do więzienia; W niem strzeżono;
Wkrótce na śmierć odsądzono.
Krótki czas w modlitwie strawił
Potem z światem się rozprawił,
Bo nie tęsknił on dó niego,
Lecz dó Ojca niebeskiego,.
Bez bo jaźni, strachu, trwogi,
Wołał, idąc w Wieczność p)rogi
,,Dajcie ognia! z prostej strony;
Z Bogiem kraju ulubiony!

25 Żal żołnierza.

Miał raz młodzian dziewczę żywe,
Ładne, mił!e i !poczciwe.
A szczerze się koc!hali;
Na wojnę go za’brali.
Był1 po,słuszny swej zwirzclmości,
Peł!nią,c wier;nie !powinności
I miał !piękne marze:nia
Małżeńskiego złąc,zenia.
Nosił1 szablę !pr;zy swym boku
Wesół w trze;cim służby roku.
I o;na :się c,i es żył!a,
Źe p;rzetrwała, przeżyła.
Nagle się rozchorowała;
Śmier,ć jej życ;ie !pokonała
Zn!ikła krasa młodości,
Ciał!a tego czerstwości.
Nosił smutek, wielkie żale;
Bez pocie,chy został wcale.
Umarł z bolu wielkiego ;
Włożą do grobu jego.
Pogrzeb !piękny mu sprawiono,
Grob zielenią ozdobiono
I spełniono życzenie;
Obok jest !pocieszenie.
Kaznodzieja rzekł nad grobem:
Rozważajmy tę żałobę:
Jak kwiat !p!rędko usycha;
Taka życia p!ociecha.
My żyjemy dla wieczności;
Trwajmy W cnocie, pobożności.
Obierzmy cel, zadanie:
To dopomoż nam Panie!
Na spoczynek błogo"sławił;
Pa;n m!u1 radoś,ć wieczną sprawił.
Modlono się, śpiewano;
Potem grób zasy!pano.

26 -

Ułan.

Słońce ,święci i ogrzewa (przyrodę;
Tam w ogrodzie w swej swobodzie
Przebywa dziewczę młode.
S(paceruje sobie ścieszką rozkoszną;
W wesołości, o miłości ś!piewa piosnkę swą głośną.
Jadą sobie raźnym krokiem żołnierze;
Ta ładnego, (przystojnego mężem swoim obierze.
,,Zatrzymaj się na swym koniu, ułanie!
Tyś mi znany, pożądany, serca mego kochanie T
Ten odebrał1 z ręki różę ,czerwoną,
Znak miłości, uprzejmości, wierność życia db,,Przyjmjij za tę różę iśliczn!ą me dzięki:
fzgomną
Twym zostanę, ci oddanym; na to daję ci ręki!
I przypiął ją do swych piersi widziałem,
Rękodanie, ślubowanie własnem uch’em słyszałem.;
Błogosławieństw, pomyślności życzyłem,
Z szczerej cnoty, Serc o)choty życia młodych |Cłef szyłem.
Pożegnalnie — r u kowanie.
(Do Pragi jest droga równa.)

Już ja od was się odbieram, Rodzice mili!
Gdziem .się rodził i bywa,łem aż do tej chwili.
Przykre mi to rozstanie, trudne moje zadanie;
Miejcie ufność w Pana niebios, że tu zostanie.

Już nie mogę być p!omocą boku wasze!go,
Udając się do narodu, ludu obcego.
Dom rodżidów mi miły; Izy mi się wyroniły,I wam moi ukochani boleść sprawiły.
Obowiązek i przysięga mię tu nakłania,
Bym opuścił pracę moją i powołania.
Chociaż z wam:i się smucę, mam nadzieję, że wrócę
Za dwa albo ża trzy lata boj mój Ukończę.
Bądźcie z Bogiem i bywajcie zdrowi na ciele!
Pan’u1 temu się oddając — sprawi wesele.
I przyjmijcie me dżięki, podaniem prawej ręki:
Życzę Ojca niebieskiego łaski, opieki.
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Święta się zbliżają; żołnierze radują;
Wiadomości z domów swoich o,c;zekują.
Chcieliby je strawić w bliskiej społeczności,
Zobaczyć rodziców, kolegów mł!odości.
Krótko przed świętami pieniądze dostali
Na podróż koleją i w drogę ud;ali.
Rodzice i bra,cia, siostry, przyjaciele
Z zobaczenia tego mają sWe w"esele.
Kiedy się wybierał, n,ad nim zap!łakali,
Bo syna swojego serdecznie kochali,
Bojąc się, że wróci niewierny, zepsuty,
Ze czci i sumienia dobrego wyzuty.
Ten1 rodziców ściska za rękę i szyję,
Wesół, że rodzina cała w zdrowiu żyje.
Milsze niż posiłek, są opowiadania,
Zajmujące rzeczy i częste witania.
Wszak to jest zaszczytem mieć syna żołnierzem
Obrońcę oj,czyzny z ozdobnym kołkiierzem.
Bo cesarski mutnldtur ładny i wspaniały,
Mężowie, niewiasty, tak sobie mawiały.
A syn się za,chował W cnocie i wierności
Jak rodzicom swoim, monarsze, zwierzchności.
Skromny i p!osłuszny, śpieszy do ’kościoła,
Schylając w modlitwie chętnie swego czoła.
Po dnia,ch up!łynionych w gronie sWej rodziny
Tu, gdzie się wychował, strawił wiek dziecinny
Powraca dó Wojska, jak przepis wskazuje,
A,le w ser,cu swoim ;szczerą wdzięczność czuje.
Żegna z rodzicami: z Rojgiem tu bywajcie!
Życzę pomyślności w tej nadziej i trw’ajcie,
Że wytrWam w wierności aż do zgonu mego;
Rodzice ś,ciskają syna kochanego.
Opjawa.

Op!awa jest na wyżynie,
Tam jest moje pocieszenie.
W stolicy śląskiego kraju,
Tam mię myśli zabierają.
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Tam przebywa w wielkim domu
I dostępnym rzadko komu
Używają ostrożności, "
Obawiając nikczemności.
Co dzień i,dzie na ćwic,zenia,
Bród miłego otoczenia
Łąk i kwiatów zieloności,
Bo zachował się w czerstwości.
Za ,chorągwią marsze grają;
Oni wesoło !Śp’ie’w!ają,
Bęben, trąbka się rozlega,
Wielu ciekawych !przyb,iega.
Właśnie trzeci rok up’ływa,
Jak mun!durem się okrywa;
Wrócił wesół w swoim ciele,
Huczne s!prawimy wesele.
Bitwy morskie

1866.

Tam w pobliżu Dalmacyi,
Południowej prowincyi
Floty morskie się :zebrały,
Aby bitwę odegrały.
ArGyksiążę Albrecht rodu
Cesarskiego i narodu
I Wilhelm Thegetthof zwany
Admirałem mianowany.
Blisko Lissy i Kustoccy
Wysip na:zwanych boj się toczy;
Włochów dzielnie tam pobili
I okręty ’zatopili.
Krwa:we wesele sprawili,
Straty i klęski nabawili,
Którzy nazad się cofali,
Życie, mienie ratowali.
Nam zwycięstwo użyczone,
Serca były pocieszone..
Hymn cesa rski wnet zagrali,
I wesoło zaś(piewał i.

-

29

Radecki pod Nowarą.

Pod Nowarą w włoskim kraju,
Wielkie wojska się zbierają,
Aby bronić ,swojej s!prawy,
Zdobyć laury god:nej sławy.
Włosi szydzą z Radecki ego :
Nie dokaże on swojego,
Bo my !pewno zwyciężymy,
Austryaków wypędzimy.
Skor,o ra:no zaświtało,
Wojsko jego się wybrało;
Słowem, ,czynem je zagrzewały
Bo z wy cięż twa się spiodziewał.
Śled!ził pilnie bitwę całą;
Wojsko cud!ów dokazało.
Włoc!hów była większa siła;
Austryacka zwyciężył!a.
Zaręczenie ogrod!nika.

Młod!zian ogrodnik biegły w zawodzie,
Hodował owoc, kwiaty, w ogrod!zie,
Róże wsp’aniałe, rzadkiej piękności,
Miemał marzenia swej pomyślno,ści,
Przychodzi dziewczę, ładne, chędogie,
Miłe, uprzejme, chociaż ubogie,
Życzy odebrać różne -jarzyny
Chłopcu dobremu na odwiedziny.
,,Boże p;omagaj!" mówi z gr;zeczności
Błogosław pracy twojej pilności 1
Ona rozmnaża mały dostatek,
Wypędza biedę i z in!izki eh chatek.
Dobre masz myśli, up!odobanie,
Zapewno myślisz o przyszł’ym stanie.
Daj mi twe serce w zamian ża moje,
A ja tobie oddam chęć, wolę swoje!
Odgadła prędko Uczucie jego.
Słowem uprzejmem mó’wi filo niego :
Sadu, ogr,odu, oddam pierwszeństwo,
Bo w nim zawarte pierwsze małżeństwo.
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Sam Pan Bóg w raju to postanowił
Gdy do Adama, wtenczas !przemówił:
,,Nie dobrze być tu w ś;więcie samemu,
U,czynię pomoc jemu smutnemu .
,,Pozdrów tam ojca i matkę twoją
Objaw życzenie i prośbę moją.
Niech się gotują w bliskiej przyszłości
Sprawić w!esele nasze W rychłości.
Przys:zedł w niedzielę na zaręczenie
Ozdobił1 rękę pięknym pierścieniem,
W: gronie rodziców, ich obecnoś;ci
Umówili ,się W swej uprzejmości.
Za kilka tygodni wozy je,ch’ały,
Dziewczę nadobne z s,obą zabrały,
Na za;ślubiny, związek miłości,
Był!o ubrane w śnieżnej białości.
Na całe ży,cie swoi ;zostają,
Na dowód tego rę,ki podają:
,,Dop!omóż Boże z nas to każdemu,
Dochować ślubów ,sercu słabemu .
W; domu’ życzenia młodym ,składali,
Sz,czerze cieszyli, głośn;o śpiewali:
,,Niech Bóg ł!askawy W’as tu prowadź i,
I życiem waszym kieruje, radzil
Pieśń ce!sarska (Boże w!s!p!ieraj.)

My poddani się zbliżamy,
Dziś p;rzed Najwyższego tr,on,
Łaski Bożej wy!praszamy
Przychodzimy z różnych stron;
Otączając go miłością
I wiernoś,cią, godhą czcią,
I prosimy Cię z ufnością
Udaruj go łaską swą.

Głosy nasze :zjednoczone,
Jak obrane hasł!o Twe.
Serca nasze pocieszone,
J,ako godne Indy te.
Obowiązki p!ełnić chcemy
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Ty bł!ogo!sławieństwo złej
Ojca kraju czcić będziemy
Ty go w sWej o!pie(c miej!

Więc ustąp!cie Wszelkie waśnie,
I próżności na bok, wstecz,
Bo w jedności sił!a rośnie,
Postępuje każda rzecz.
My złączajmy śię miłością,
Obierając dobry boj,
I. wołajmy tak z szczerością:
Daj mu, Panie, pokój swój!

A złe prądy, nikczemnośici,
Odrzucajmy siłą swą,
I obcujmy w rzetelności,
W pobożności drogą tą:
Strzeż, błogosław, Panie Boże,
Tę ojczyznę, naród nasz;
Tak nas żaden wróg nie zmoże
Ty sam siły słabe znasz !
Amen! Kończąc w ’tej ufności,
Że wysłuchasz prośby te;
Pełnić ch!cemy powinnoś;ci,
Oddal, Panie, wszystko złe!
Co jest U nas niegodnego,
Co uwłacza chwały Twej;
Strzeż monarchy, ludU tego;
Naród jego w łasce miej!
Pożegnanie.

Otrzymałem dziś wezwanie,
Bym do wojska rukoWał.
Pan Bóg z Wami tu1 zostanie,
Będ’zie strzegł, opa!r o wał.
Więc przyjmijcie moje dzięki
Za te wszystkie starania
,,Bóg wam zap!łać! Uścisk ręki,
Bo .czas krótki nakł!ania."
Ojczyzna jest zagrożona;
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Idę, aby jej bronić.
Dusza moja !pocieszona :
Pan mię raczy zasłonić.
Jestem ipewny tej opieki,
Ojca, co nas miłuje,
Będz;ie z parni i na wieki;
On żywi, o!patruje.
Bądźcie zdrowi i bywajcie
Zawsze czerst!wi, weseli!
Rękę prawą mi podajcie, .
Pozdrówcie przyjącieli!
Listem ryc!hło wam doniosę
0 p!obycie, czerstwości
1 o miłość szczerą proszę,
Życząc Wam pomyślności.
Miej się dobrze, dziewczę moje,
Żyj w serca uprzejmości!
I !podaj mi rękę twój ę,
Że dochowasz wierności.
Będę ciebie miał w pamięci
Ni wielkie oddalenie
Nie zatrze mych dobrych chęci
Poślę ci pozdrowienie.
Chocia!ż z ;oczu ci I!zy płyną
Prędko się nie ujrzymy
Będziesz myślą mą jedyną;
Na zawsze się złączymy.
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