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Pieśń pogrzebowa poległemu rycerzowi
Tego pamięć wiecznie droga,
Kto od strzały poległ wroga,
Kupi śmiercią za krew, blizny
Łaskę nieba, żal O czyzny.
Już nie wstaniesz, woǳu młody,
Ni na łowy, ni na gody¹,
Szabla w polu nie zaświeci —
Wolny sokół² niech odleci.
Twa mogiła dla nauki,
Przetrwa wnuków naszych wnuki,
I z latami w każde wiośnie,
Coraz wyże , wyże wzrośnie.
Będą śpiewać³ two e czyny,
W nasze ziemi nasze syny⁴,
I po bo ach, w błogą chwilę
Wieszać zbro e na mogile.

¹gody (daw.) — święta. [przypis edytorski]
²Wolny sokół niech odleci — mowa o sokole przyuczonym do polowania, który po śmierci swo ego pana
zosta e wypuszczony na wolność. [przypis edytorski]
³śpiewać twoje czyny — ǳiś: opiewać two e czyny. [przypis edytorski]
⁴nasze syny — ǳiś popr. forma M. lm: nasi synowie. [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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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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