
O Przenajświętsza Panienko wiele tego razy
Porąbali posiekali Twe święte obrazy

O Przenajświętsza Panienko jakże mam wojować
Kiedy już słońce zachodzi późno się szykować

A mówiłam ja do ciebie że z mojej przyczyny
Słońce będzie ci świeciło dłużej trzy godziny

A mówiłam ja do ciebie że prosiłam Syna
Że ci słońce będzie świecić zbijesz poganina

O Przenajświętsza Panienko dopomóż mi sama
Bo ja już idę wojować na Turka pogana

I Przenajświętsza Panienka sama w wojnie była
I o pomoc swego Syna o pomoc prosiła

I Przenajświętsza Panienka sama w wojnie była
Za pomocą swego Syna Turków oślepiła

Zobaczywszy Bóg najwyższy z nieba wysokiego
Spuścił na nich deszcz kamienny wybił do jednego

Ci którzy żywi zostali wzięli rejterować
Podprzysięgli że nie przyjdą do Polski wojować.

O Jezu Nazarański

O wojnie tureckiej
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O Jezu Nazarański rozwiąż ręce swoje
Pobłogosław sieroty co przed Tobą stoją

Wysłuchaj mojej prośby nie gardź mymi łzami
O Jezu Nazarański zmiłuj się nad nami

Kiedyś spełnił w Ogrójcu kielich Twojej męki
Omdlałyś potrzebował wsparcia świętej ręki

I przybycia anioła z pociechą dla ciebie
O Jezu Nazarański wspieraj mnie w potrzebie

Przez koronę cierniową na głowę wtłoczoną
Przez skronie cierniem skłute krwią świętą zbroczone

Wysłuchaj mojej prośby nie gardź mymi łzami
O Jezu Nazarański zmiłuj się nad nami

Gdy mnie smutek uciska niech nas wspiera wiara
Choć Panie moich cierpień przepełnia się miara

Gnębi mnie ucisk srogi gnębią mnie zgryzoty
Nie wypuszczaj z opieki mnie biednej sieroty

Przeniosłeś męki srogie dla ojca w ofierze
Umarłeś opuszczony kochając nas szczerze

Na krzyżu krew najświętszą lejąc do ostatka
Niech nas przyjmie w opiekę twa zbolała Matka

Bo nam Matką została przy Twej świętej męce
Życia mego potrzeby swoje polecam w jej ręce

Ach wspieraj moją wiarę moją ufność w Ciebie
A po śmierci daj miejsce z wybranymi w niebie

O Jezu Nazarański

Posłuchajcie ja was prosze o wojnie tureckiej  
Trzysta lat temu mineło jak z królem Sobieskim

A w niedziele bardzo rano płyneły okręty
I na tym miejscu stanęły gdzie był Obraz Święty

A w niedzielę bardzo rano bramy otworzyli
Zaraz do miasta do Wiednia Turcy przystąpili

O o Wiedniu o o Wiedniu już cie teraz mamy
Już cie tu nikt nie obroni tylko ten nad wami

I przyjechał pan Turecki monstrancyje zdjęli
Siedemdziesiąt zakonników pod klasztorem ścieli

A i pannom zakonnicom żli piersi nożami
A Przenajświętszy Sakrament deptali nogami

Dzieci bili zabijali na bagnety brali
Nieszczęsne matki patrzały z żalu umierały

Krew płyneła strumieniami z okien na ulicę
Turek ze wszystkich stron świata strzelał w kamienice

I już wszyscy potrwożeni już we krwi staneli
I o pomoc Matke Bożą gorliwie prosili

Przyjechał król Sobieski do kościoła bieży
Upadł przed Najświętszą Panną i tam krzyżem leży

Wtem zawołała z obrazu powstań na kolana
O powstań królu Sobieski na Turka pogana

O i powstał król Sobieski który krzyżem leżał
I na Turka poganina czem prędzej pobieżał

O wojnie tureckiej


