


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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Śpiew rewolucyjny z roku 
Dale bracia do bułata¹
Wszak nam tylko ǳisia żyć;

Polak, Broń, O czyzna,
Matka, Wolność, Naǳie a

Pokażemy, że Sarmata,
Jeszcze wolnym umie być.

Matkę straciwszy,
Żal nam właściwszy,
Ale my śpiewamy,
Bo naǳie ę mamy.

Długo spała Polska święta,
Długo Orzeł biały spał;

Sen, Lot

Lecz się zbuǳił i pamięta,
Że on niegdyś wolność miał.

Matkę straciwszy… itd.

Śmiałym skrzydłem on poleci,
Przez szczęk mieczów i kul grad;
Za nim! za nim! Polskie ǳieci,
Tylko w zgoǳie, zа nim w ślad.

Matkę straciwszy… itd.

Bęǳiem rąbać, bęǳiem siekać,
Jak nam miły Bóg i kra ;

Polska, Ra

Dale bracia, а nie zwlekać,
Z nasze Polski zrobim ra !

Matkę straciwszy… itd.

Już złoǳie e i tyrany
Na piekielny poszli brzeg,

Właǳa, Zdrada

I Moskalom zaprzedany,
Ziemię gryzie zdra ca szpieg.

Matkę straciwszy… itd.

W szlachetne młodości żyle
Staropolska płynie krew.

Młodość, ǲieǳictwo, Siła,
Polak, Wolność

Ufność, bracia, w nasze sile,
A wolności wzrośnie krzew.

Matkę straciwszy… itd.

Wiwat gwardia narodowa,
Wo sko polskie tobie cześć.
Bądź gotowe, bądź gotowa,

¹bułat — roǳa szabli pochoǳenia orientalnego; niezwykle ostre , o krótkie , zakrzywione , rozszerza ące
się klinǳe, wykonane z barǳo twarde i sprężyste stali, zw. stalą damasceńską. [przypis edytorski]
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Za O czyznę życie nieść.
Matkę straciwszy… itd.

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
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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.
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Jak możesz pomóc?
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