


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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KRYSTYNA KRAHELSKA

*** (Hej, chłopcy, bagnet na broń!)
He chłopcy, bagnet na broń!¹
Długa droga, daleka przed nami,

Broń

Mocne serca, a w ręku karabin,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.

Jasny świt się roztoczy, wiatr owie e nam oczy
I odetchnąć da płucom, i rozgorzeć da krwi,

Śpiew

I piosenkę ak tęczę nad nami roztoczy
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy…

He chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga daleka przed nami, trud i znó ,
Po zwycięstwo, my młoǳi, iǳiemy na bó ,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.

Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami,
Białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni,
Nowa Polska, zwycięska, est w nas i przed nami
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy…

He chłopcy, bagnet na broń!
Bo kto wie, czy to utro, po utrze, czy ǳiś Czas
Przy ǳie rozkaz, że uż, że uż trzeba nam iść,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.



¹Hej chłopcy, bagnet na broń! — marsz napisany dla batalionu „Baszta” Armii Kra owe w lutym , edna
z popularnie szych piosenek śpiewanych przez powstańców warszawskich. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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