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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

Pieśń pogrzebowa poległemu ryce-
rzowi
Tego pamięć wiecznie droga,
Kto od strzały poległ wroga,

Sława, Rycerz, Patriota,
Bohaterstwo

Kupi śmiercią za krew, blizny
Łaskę nieba, żal O czyzny.

Już nie wstaniesz, woǳu młody,
Ni na łowy, ni na gody¹,

Ptak, Śmierć, Żałoba

Szabla w polu nie zaświeci —
Wolny sokół² niech odleci.

Twa mogiła dla nauki,
Przetrwa wnuków naszych wnuki,

Pamięć, Grób

I z latami w każde wiośnie,
Coraz wyże , wyże wzrośnie.

Będą śpiewać³ two e czyny,
W nasze ziemi nasze syny⁴,

Pokó

I po bo ach, w błogą chwilę
Wieszać zbro e na mogile.

¹gody (daw.) — święta. [przypis edytorski]
²Wolny sokół niech odleci — mowa o sokole przyuczonym do polowania, który po śmierci swo ego pana

zosta e wypuszczony na wolność. [przypis edytorski]
³śpiewać twoje czyny — ǳiś: opiewać two e czyny. [przypis edytorski]
⁴nasze syny — ǳiś popr. forma M. lm: nasi synowie. [przypis edytorski]
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