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IGNACY KRASICKI

Hymn do miłości ojczyzny
Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe¹ smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe².
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieźǳisz w umyśle rozkoszy³ prawǳiwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nęǳy, nie żal i umierać.

¹zj dły — jadowity. [przypis edytorski]
²ni z y y — nie dający się poluźnić [przypis edytorski]
³ oz o zy — ǳiś popr. forma B. lm: rozkosze. [przypis edytorski]
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Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego ǳiałającej na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publicznej przechoǳi twórczość kolejnych autorów. ǲięki Twojemu wsparciu bęǳiemy
je mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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