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.
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Ręce za lud walczące…
Ręce za lud walczące¹, sam lud poobcina.
Imion miłych ludowi — lud pozapomina…
Wszystko prze ǳie! Po huku, po szumie, po truǳie
Wezmą ǳieǳictwo cisi, ciemni, mali luǳie.

¹Ręce za lud walczące — istnie e również inna wers a wiersza zaczyna ąca się wersami: „Gęby za lud krzyczące
sam lud w końcu znuǳą,/ I twarze lud bawiące na końcu lud znuǳą”. [przypis edytorski]

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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/liryki-lozanskie-rece-za-lud-walczace
Tekst opracowany na podstawie: Adam Mickiewicz, Poez e. T. , Wiersze z lat - (Pieśni - Sonety Poez e patr otyczne, religĳne i ﬁlozoﬁczne - Wiersze okolicznościowe - Ba ki), Krakowska Spółǳ. Wydawnicza,
Kraków 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Marta Nieǳiałkowska, Sylwia Stępkowska, Weronika
Trzeciak.
Okładka na podstawie: mariaaantonina@Flickr, CC BY-SA .
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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