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WINCENTY POL

ǲwon
Na gościńcu do stolicy
Pełno ludu i pogłosek;
Wiozą ǳwony z okolicy,
I z kaliskich wiosek.
Pod Kaliszem w wiosce małé
Na dniu asnym¹ cud u rzano:
W ǳień świąteczny był lud cały
Na mszy święte rano.
W samą chwilę podniesienia²
Runął z wieży sklepieniami
ǲwon na większy — a z podsienia³
Przemówił słowami:
«Od pół wieka lud mó płacze,
Bo chleb polski żywi wroga;
Lecz i płacze, i rozpacze
Nie dochoǳą Boga.
Jam ludowi ękiem wtórzył⁴,
Przez pół wieka⁵ rany koił,
Płacz był próżny, ęk nie służył,
Moskal⁶ w kra u broił.
ǲiś sprzykrzyłem próżne ęki⁷,
Przyprowadźcie sto par wołów,
I dołóżcie silne ręki,
A zbęǳiem mozołów⁸.
Na okopach pod Warszawą
We trzy ǳiała się rozpłynę,
I odezwą zwołam krwawą —
Do modłów roǳinę.

¹na dniu jasnym — ǳiś popr. w ǳień asny. [przypis edytorski]
²podniesienie — na uroczystszy moment katolickie mszy: podniesienie przez księǳa celebru ącego mszę
i ukazanie zgromaǳonym wiernym ciała i krwi Chrystusa pod postaciami chleba (w formie hostii) i wina.
[przypis edytorski]
³podsienie — a. podcienie: przestrzeń w dolne części budynku (wysokością obe mu ąca tylko parter lub
dwie kondygnac e) powstała w wyniku cofnięcia ściany zewnętrzne , odǳielona od ulicy ﬁlarami, a niekiedy
szeregiem arkad ( ak w przypadku krakowskich Sukiennic). [przypis edytorski]
⁴wtórzyć — wtórować, towarzyszyć własnym głosem czy emuś. [przypis edytorski]
⁵wieka — ǳiś popr. D. lp: wieku. [przypis edytorski]
⁶Moskal — Ros anin; określenie o zabarwieniu pogardliwym, utworzone od nazwy stolicy Ros i, Moskwy.
[przypis edytorski]
⁷sprzykrzyłem próżne jęki — ǳiś popr.: sprzykrzyły mi się próżne ęki. [przypis edytorski]
⁸zbyć mozołów — pozbyć się trudów. [przypis edytorski]

Powstanie, Polska, Ros a,
Niewola

Tam opowiem mo e żale;
Lecz nie żale to uż płonne⁹,
Ha, zaǳwonię! a poǳwonne¹⁰
Zapłacą Moskale!»

⁹płonny — ałowy, bezowocny, nieprzynoszący rezultatu. [przypis edytorski]
¹⁰poǳwonne — bicie w kościelne ǳwony podczas pogrzebu na znak hołdu składanego zmarłemu oraz ostatniego wspomnienia o nim; także: opłata za bicie w pogrzebowe ǳwony. [przypis edytorski]
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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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