


 

 

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.

Rozmaryn¹
O mó rozmarynie, rozwĳa się
O mó rozmarynie, rozwĳa się

Żołnierz, Kobieta, Miłość
niespełniona, Rośliny

Pó dę do ǳiewczyny, pó dę do edyne —
Zapytam się.

A ak mi odpowie: nie kocham cię,
A ak mi odpowie: nie kocham cię,
Ułani werbu ą, strzelcy maszeru ą —
Zaciągnę się.

Daǳą mi buciki z ostrogami,
Daǳą mi buciki z ostrogami
I siwy kabacik, i siwy kabacik
Z wyłogami.

Daǳą mi konika cisawego,
Daǳą mi konika cisawego
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę
Do boku mego.

¹Rozmaryn — piosenka zyskała niezwykłą popularność w czasie I wo ny światowe ǳięki drużynom strze-
leckim i legionom Piłsudskiego; przy mu emy za Władysławem Jeziorskim (tegoż, Nowy śpiewnik polski –
, Kraków ), że tak ak melodia, również początkowe zwrotki (być może nawet sześć z nich) są po-
choǳenia ludowego. Dalsze dopisał prawdopodobnie poeta legionowy Wacław Denhoff-Czarnocki. [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/rozmaryn
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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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