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Za Niemen hen precz…
Za Niemen hen precz¹,
Gotów koń i zbro a,
ǲiewczyno ty mo a
Uściśnĳ, da miecz.

Kobieta, Rycerz

Za Niemen, za Niemen!
I po cóż za Niemen?
Nie przylgniesz tam sercem,
Cóż wabi za Niemen?
Czy kra tam pięknie szy,
Kwiecistsza tam błoń
Czy milsze ǳiewo e,
Że spieszysz tam doń?
Nie spieszę do ǳiew,
Ja spieszę na gody
Czerwone pić miody
Niewiernych lać krew.
Chcesz godów, zaczeka ,
Kochanie ty mo e,
Ja gody wyprawię,
Nasycę, napo ę.
Patrz, pierś ma otwarta,
Więc serce me weź,
Krwi mo e się napĳ,
Napĳ moich łez.
ǲiewczyno stó , stó ,
Twe słowa ak brzytwy,
Ja z pola, a z bitwy
Powrócę, am twó .
Nie wrócisz, nie wrócisz,
Kochanie ty mo e,
Twe serce odwyknie,
Twa pamięć zapomni.
Patrz, koń uż opuszcza
Pastwisko i żłób
A w polu czerwonym
Niechybnie twó grób.
Wszak wielki est Bóg,
Ja w oręż mó wierzę,
Gǳie tylko nim zmierzę,
¹Za Niemen hen precz — w inne wers i tekst rozpoczyna ą słowa: „Za Niemen nam precz!”. [przypis edytorski]

Krew, Walka, Religia

Kobieta, Krew, Serce, Łzy

Kobieta, Żołnierz, Wróg,
Walka, Rozstanie

Tam padnie zły wróg.
Jeśli uż twa wola
Iść na bó , na srogi,
Ach ciężka ma dola,
Pełna estem trwogi!
Ja łzy będę ronić
I słać Bogu modły,
By cię raczył schronić,
By wróg pierzchnął podły.

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/za-niemen-hen-precz
Tekst opracowany na podstawie: Wiązanka pieśni Polskich, Kraków 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Muﬀet@Flickr, CC BY .
e prz
ne e r
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.
a m ezp m c
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
Za Niemen hen precz



