


 

 

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.

Piosnka ułańska
Krakowiak

Pości Zosia, pości, całoroczne piątki,
Żeby ułan wrócił na Zielone Świątki¹.

Żołnierz, Tęsknota

Miną, Zosiu, miną, całoroczne piątki,
Nie powróci ułan na Zielone Świątki.

Pości Zosia, pości, całoroczne środy.
Żeby ułan wrócił na zimowe gody².

Miną Zosiu, miną, całoroczne środy,
Nie powróci ułan na zimowe gody.

Pości Zosia z rana, pości Zosia na noc,
Żeby ułan wrócił, choćby na Wielkanoc.

Nie pość Zosiu z rana, nie pość Zosiu na noc,
Nie powróci ułan ani na Wielkanoc.

Ułan uż nie ży e, ułan śpi spoko nie,
Poległ w obce ziemi na dalekie wo nie.

Śmierć bohaterska

Ale choć nie wróci, niech cię to nie smuci:
Kto za swoich zginie, tego cześć nie minie.

¹Zielone Świątki — daw. ludowe święto wiosny, w polskie tradyc i katolickie ludowa nazwa święta Zesłania
Ducha Świętego, obchoǳonego  tygodni po Nieǳieli Wielkanocne . [przypis edytorski]

²zimowe gody — Boże Naroǳenie. [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
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