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EDMUND WASILEWSKI¹

(Na Wawel, na Wawel²…)
Na Wawel, na Wawel,
Krakowiaku żwawy,
Poduma , potęsknĳ,
Nad pomnikiem sławy;
ǲie e two e ziemi
Na grobowcach czyta ,
Twoich woǳów groby
Uściskiem powita
Popatrz się po górach,
Po dołach, równinach —
Nie ǳiewic³ miłością
Krew ci płynie w żyłach;
Tu twych o ców kości,
Biele ą spod sochy⁴,
Tam w powietrzu drga ą
Braci twoich prochy.
Przyłóż usta do nich
I słodycz wysysa ,
Na ich łonie głowę
Do snu ukołysa ⁵;
Do snu ukołysa ,
Niech się przyśnią tobie,
Tysiące tysięcy,
Co uż leżą w grobie.

¹
n Wa lew — w wydaniu źródłowym nie podano nazwiska autora. [przypis edytorski]
²Wawel — zamek na wzgórzu nad brzegiem Wisły na Starym Mieście w Krakowie, dawna sieǳiba królów
Polski; w kryptach pod katedrą wawelską zna du ą się groby władców, wieszczów i bohaterów narodowych.
[przypis edytorski]
³ ew a — tu: ǳiewczyna, panna. [przypis edytorski]
⁴ a — daw. drewniane narzęǳie rolnicze stosowane do orki. [przypis edytorski]
⁵
a — ǳiś popr. forma  os. lp trybu rozkazu ącego: ukołysz. [przypis edytorski]
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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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.
a
e
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.

(Na Wawel, na Wawel…)



