


 

 

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.

Iǳie żołnierz borem, lasem¹
Iǳie żołnierz borem, lasem,
Przymiera ąc z głodu czasem;

Żołnierz

Chleba, soli nie żałować,
Trza żołnierza poratować.

Suknia na nim poblaku e²,
Wiatr ǳiurami przelatu e,
Jadą, adą, wywĳa ą,
Na wo enkę wysyła ą.

I ać bym też z wami echał³
Gdyby mi kto konia siodłał.

Rozstanie

Starsza siostra wyskoczyła,
Konika mu kulbaczyła.

A ta średnia miecz poda e,
A ta młodsza krzyczy, ła e:
Wy nie płaczcie siostry brata,
Wróci wam się za trzy lata.

Tu nadchoǳi rok, półtora,
Huzarowie adą z pola:
Wita cie wy, huzarowie,
Daleko tam brat na wo nie?

My z wo enki też eǳiemy,
Twego brata nie wieziemy,

Śmierć bohaterska

Leżyć on tam na Wołyniu,
Trzyma głowę na kamieniu.

Konik ego koło niego,
Grzebie nogą, żału e go,

Koń, Żałoba

Już wygrzebał po kolana,
Żału ący swego pana.

Pókiś ty był, panie, zdrowy,
Jadał ci a owies goły.
Teraz nie mam rżane słomy;
Rozwleką mnie kruki, wrony!

Kruki, wrony oblatu ą
I oczy mu wyǳiobu ą.

PtakJeǳenieWo na, Los, Kondyc a
luǳka

¹Iǳie żołnierz borem, lasem — utwór znany też ako Pieśń o żołnierzu tułaczu. Istnie e kilka wers i te pieśni,
tekst e opiera się na motywach różnych staro- i średniopolskich pieśni o losie żołnierza (por. np. Pieśń o kole
rycerskim z  r.) i był przetwarzany przez wielu anonimowych autorów. [przypis edytorski]

²poblakować (daw.) — blaknąć, tracić barwy; także: tracić wartość. [przypis edytorski]
³jać bym (…) jechał (daw.) — a bym echał; po echałbym. [przypis edytorski]
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Lepsze w domu groch, kapusta,
Niż na wo nie kura tłusta.

Lepsza w domu kapuścina,
Niż na wo nie cielęcina,
Wolałbym a łąkę kosić,
Niż na wo nie szablę nosić.

Praca

Lepie w domu pługiem orać,
Niż na wo nie szablą dołać,
Bo na wo nie szable kruszą,
Nie eden się żegna z duszą.

Jest to sławna pieśń wojska polskiego, o której tak pięknie wspomina Mickiewicz w Panu Ta-
deuszu.

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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