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ADAM ASNYK

Do Sokołów
Do lotu, bracia Sokoły!
Rozwińcie skrzydlate hufce,
Gǳie blask utrzenki wesoły,
Tam dążcie w swo e wędrówce,
Do ciał i duchów rozkwitu,
Do pełni luǳkiego bytu!
Zatoczcie nad naszą ziemią
Słonecznych polotów kręgi,
I budźcie tych, którzy drzemią,
Hasłem wskrzeszone potęgi,
I tchnĳcie ożywcze moce
W smutne ǳieǳictwo sieroce.
Z uczuciem szlachetne dumy
Prowadźcie, o Przewodnicy!
Zwątlone, skarlałe tłumy
Do czyste życia krynicy,
Aby się rzesze napiły
Z źródeł młodości i siły.
Niech potężnie ą ramiona!
Niech się rozrasta szeroko
Pierś silną wolą natchniona,
A męstwem zapłonie oko.
Cielesna niemoc niech znika,
Z nią nęǳny duch niewolnika!
Z ﬁzyczne siły wykwita
Sił wyższych czynność społeczna,
I mądrość w środki obﬁta,
I miłość luǳi słoneczna,
I wielkich poświęceń zdolność
Za wiarę, o czyznę, wolność.
Więc naprzód, wierna drużyno!
W świetlanym kąp się błękicie,
A dla tych, co marnie giną,
Chcąc nowe wywalczyć życie,
Z niezłomną wolą postanów
Przemienić karły w tytanów!
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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.

  Do Sokołów



