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Na Sokalskie mogiły
Tuśmy¹ się mężnie prze o czyznę bili
I na ostatek gardła położyli.

Śmierć bohaterska, Łzy,
O czyzna, Obywatel,
Korzyść, SławaNie masz przecz, gościu, złez nad nami tracić,

Taką śmierć mógłbyś sam drogo zapłacić.

¹Tuśmy — tu, t . pod Sokalem w bitwie z Tatarami w r. . [przypis redakcy ny]

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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