


 

 

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.

Bywaj ǳiewczę zdrowe…¹
Bywa ǳiewczę zdrowe, o czyzna mnie woła!
Idę za kra walczyć wśród rodaków koła;

Kobieta, Mężczyzna,
O czyzna, Patriota, Polak,
Polska, Rozstanie, Walka,
Miłość

I choć przy ǳie ścigać ak na dale wroga
Nigdy nie zapomnę, ak mi esteś² droga.

Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bicie?
Tobiem winien miłość, a o czyźnie życie!
Pamięta , żeś Polka, że to za kra walka,
Niepodległość Polski to two a rywalka³.

Nie mów o rozpaczy, bo to słabość duszy,
Bo mię tylko arzmo mego kra u wzruszy.
Gǳie bądź się spotkamy, spotkamy się przecie:
Zawsze Polakami, chociaż w innym świecie!

¹Bywaj ǳiewczę zdrowe… — utwór bywa też tytułowany: Pożegnanie. [przypis edytorski]
²jesteś — w inne wers i tekstu: byłaś. [przypis edytorski]
³Niepodległość Polski to twoja rywalka — po te strofie w inne , znane wers i utworu występu e eszcze

odpowiedź żegnane ǳiewczyny: „— Czu ę to, bom Polka: o czyzna w potrzebie,/ Nie pamięta o mnie, nie
oszczęǳa siebie;/ Kto nie zna e cierpień i głos e przytłumi,/ Niegoǳien miłości i kochać nie umiè./ Ty
godnie odpowiesz – o to się nie troszczę,/ Że esteś mężczyzną – tego Ci zazdroszczę,/ Ty znasz mo e serce, ty
znasz mo ą duszę,/ Żem niezdolna walczyć, tyleż cierpieć muszę”. [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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bywa -ǳiewcze-zdrowe
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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