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WINCENTY POL

Sygnał
W krwawym polu srebrne ptaszę,
Poszli w bo e chłopcy nasze —

Krew, Polska, Duch, Polak

Hu ha, hu ha!
Krew gra, duch gra,
Niecha Polska zna,
Jakich synów ma!

Obok Orła znak Pogoni,
Poszli nasi w bó bez broni —

Polak, Walka, Broń, Matka
Boska, Chrystus

Hu ha, hu ha!
Krew gra, duch gra,
Matko Polsko ży ,
Jezus, Maria bĳ!

Naszym braciom dopomaga ,
Nieprzy aciół naszych smaga —

Hu ha, hu ha!
Krew gra, duch gra,
Niecha Polska zna,
Jakich synów ma!

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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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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