Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ GAJCY

Uderzenie
Pod stopą ziemia ak werbel niech zagra,
rozwinąć w górze twarde bębny słów —
wydłużyć krok,
wydłużyć krok,
poszerzyć oddech wytężonych płuc!
Na nowe drogi nowych kroków rytm,
na nowe słońce młodych ramion pług —
niech warczą dni,
niech warczą dni,
niebo nad nami ak płonący stóg!
Żegna , sielska młodości,
żegna cie, beztroskie dni —
nam wysoki zaśpiewa pocisk
i żelazne będą sny!

Wo na

Na broni nasze pochmurne i ostre
o czyzny nowe uniesiemy kształt,
ciosem na cios,
ciosem na cios,
za krzywdę mówić celny bęǳie strzał!

Broń, O czyzna

Tylko uderzyć zawzięcie i mocno,
tylko pod pieśnią rozpęǳony marsz,
serce ak grom,
serce ak grom,
wrogowi czu nie stanąć twarzą w twarz!
Żegna , sielska młodości…

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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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.
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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.
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