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WINCENTY POL

Bracia! Rocznica, więc po zwyczaju
Bracia! rocznica, więc po zwycza u¹
Każdy ten toast niech spłaci,

Alkohol, Święto

Pierwszy ten puchar święcim² dla kra u,
Drugi dla ległych³ współbraci.

A na przód⁴ zdrowie moskiewskich branek⁵.
Lecz wiecie zdrowie to czy e?

Kobieta, Patriota

Zdrowie sióstr naszych, matek, kochanek⁶,
Zapewne każdy wypĳe! —

O! nie zginęła eszcze O czyzna,
Póki niewiasty tam czu ą!

O czyzna, Wróg, Trucizna

Bo z ich to serca płynie trucizna,
Którą wrogowie się tru ą.

Wykarmią one eszcze w zaciszy
Grono olbrzymie młoǳieży,

Wychowanie

Od nich pacholę o nas usłyszy,
I ak my w wolność uwierzy.

Wstanie mąż wielki z tych polskich kości,
Wielki, ako sny za młodu,

Potop, Kat, Zemsta

Z uczuciem krzywdy całe luǳkości,
A z mieczem swego narodu.

A ako niegdyś potopem świata
Luǳkość zalały łzy Boże,

Krew, Okrucieństwo

Tak i on mieczem świętego kata
Puści na ziemię krwi morze.

Okręt

A nad tym morzem, nad tą posoką
Korab⁷ nasz polski wypłynie,

Pokó , Zwycięstwo

A białe ptaszę wzleci wysoko
I poda różdżkę⁸ drużynie.

Otworem staną lochy poǳiemne,
Gǳie więźniów butwiały kości,

WolnośćWięzienie

¹po zwyczaju — według zwycza u, zgodnie z tradyc ą. [przypis edytorski]
²święcim — ǳiś: święcimy. [przypis edytorski]
³legły — ǳiś: poległy. [przypis edytorski]
⁴najprzód (daw.) — na pierw. [przypis edytorski]
⁵branka (hist.) — kobieta wzięta do niewoli. [przypis edytorski]
⁶kochanka (tu daw.) — ukochana. [przypis edytorski]
⁷korab (daw.) — okręt, statek. [przypis edytorski]
⁸różdżka — tu: gałązka; białe ptaszę wzleci wysoko i poda różdżkę drużynie — nawiązanie do motywu biblĳne

Arki Noego. Noe wypuścił z Arki gołębicę, która wróciła z gałązką w ǳiobie, co było znakiem, że wody potopu
opada ą. [przypis edytorski]
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Staną się wszystkie więzienia ciemne
Mie scem odpustu luǳkości.

Pielgrzymką pó dą do nich narody,
Ogniwa ka dan rozbiorą,

Pielgrzym, Naród

Jako relikwie na cześć swobody,
Całować będą z pokorą.

Z te ziemi znikną po wszystkie wieki
Luǳkości ofiary krwawe;

Ofiara, Car

Bo zbrodnie spłyną krwawymi rzeki⁹,
I rody carów niesławe¹⁰.

⁹rzeki — ǳiś popr. forma N. lm: rzekami. [przypis edytorski]
¹⁰niesławy — ǳiś: niesławny; t . okryty hańbą. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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