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WINCENTY POL

Piękna jak jagoda
Piękna ak agoda
Krakowianka młoda
Wyszła na podwórze,
Patrzy na Podgórze¹.
Na Podgórzu sto ą,
Powrócić się bo ą
Krakowiacy śmiali,
Co bili Moskali.
Krakowianka hoża
Patrzy do Podgórza;
Łzami oko zlewa
I tak sobie śpiewa:
Mó Boże kochany,
Gdyby nie te pany,
Jakżeby nam było
Żyć na świecie miło,
Gdy dwóch braci kmieci,
Mó kochanek² trzeci,
Poszli w krwawe bo e,
Stąd żałości mo e.

Żałoba, Wo na, Poświęcenie

Ja i mo e ǳiewki³
Szyły chorągiewki,
Ostrzyłyśmy piki⁴,
Poiły koniki.
Szarpieśmy⁵ skubały
I od pań zbierały
Bandaże na rany,
Mó Boże kochany!
ǲiś nad braci grobem
Kruk wykrzywia ǳiobem,
A kochanek Zosi
Obcych o chleb prosi.
¹Podg
— ǳielnica Krakowa; w latach - samoǳielne, wolne, królewskie miasto. [przypis edytorski]
²ko an k — tu: ukochany. [przypis edytorski]
³ i ka — tu: służąca. [przypis edytorski]
⁴ ika — daw. broń drzewcowa, używana przez piechotę; barǳo długa (do  m). [przypis edytorski]
k a —
⁵ a i (daw.) — daw. materiał na opatrunki, tworzony z nitek wyrywanych z płótna; a i
skubałyśmy płótno na szarpie. [przypis edytorski]

Śmierć, Wygnanie,
Emigrant
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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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.
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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.
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