


 

 

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

STEFAN LESZNO „ORZEŁ”

Warszawo! Warszawo!¹
Warszawo! Warszawo! O roǳimy groǳie
Nie może być lepie , nie może być słoǳie
Niż walczyć o Ciebie i marzyć o Tobie
I szczytnie spocząć w ogrodowym grobie…

Warszawo! Niemcy smutne zostawia ą ślady:
Burzą serce Two e z na cięższe armaty:
Lecz przecież Cię pomszczą nasze polskie dłonie
A możesz polegać na nasze obronie…

I choć Cię wrogowie palą, niszczą, burzą,
Ty znów się odroǳisz, znowu bęǳiesz dużą,

Miasto, Walka, Postęp

Znów się rozigra ą reklam błyskawice
I znowu oży ą wymarłe ulice…

I wszystkie ruiny zmienią się w pałace.
Włożymy w Ciebie duszę i włożymy pracę
A gloria nad Tobą znów się rozpłomieni
Gdy powstaniesz wielka w bieli i czerwieni…

Warszawo! Warszawo! O roǳimy groǳie
Nie może być lepie , nie może być słoǳie
Niż walczyć o Ciebie i marzyć o Tobie
I szczytnie spocząć w ogrodowym grobie.

¹Warszawo! Warszawo! — Tekst ukazał się w powstańczym piśmie „Baszta”, nr  z  sierpnia, gǳie był
podpisany „Orzeł”. [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
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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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.
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